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PARADIGMA PENILAIAN AKREDITASI

• Berbasis kualitas (quality-based assessment), tidak berhenti 

pada pemeriksaan berbasis “Ada Lengkap Sesuai (ALS)”

• Berbasis proses (process-based  assessment), tidak hanya 

menganalisis dokumen

• Bermakna (meaningful), memberikan umpan balik kepada 

asesi untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)

From Compliance to Performance 
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DEFINISI OPERASIONAL TAHAPAN-TAHAPAN AKREDITASI

• EDS adalah proses evaluasi diri yang dilakukan oleh satuan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan

yang ada di Sispena.

• KPA/Klasifikasi Permohonan Akreditasi adalah kegiatan pemeriksaan keterpenuhan surat permohonan,

surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), legalitas lembaga, dokumen lampiran, foto

pendukung dan isian EDS yang diunggah oleh asesi ke dalam aplikasi Sispena.

• PKPA adalah Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA) satuan pendidikan PAUD dan

PNF yang telah dipetakan oleh Komisi Pelaksana Akreditasi (KPA).

• Visitasi adalah kegiatan penilaian dokumen/bukti fisik berdasarkan rubrik penilaian akreditasi dan

pemeriksaan data dan implementasinya di satuan pendidikan dengan menganalisis aspek keberadaan,

kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan pelaksanaannya.

• Validasi dan Verifikasi adalah kegiatan penilaian hasil PKPA dan visitasi terhadap butir-butir instrument

yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan yang mencakup unsur keberadaan, kelengkapan

dan kesesuaian dengan implementasi yang ada pada satuan PAUD dan PNF berdasarkan rubrik

penilaian akreditasi.
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PEMERIKSAAN KELAYAKAN PERMOHONAN 

AKREDITASI (PKPA)
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PEMERIKSAAN KELAYAKAN PERMOHONAN AKREDITASI (PKPA)

• Pemeriksaan terhadap satuan yang telah lolos Klasifikasi

Pemeriksaan Akreditasi (KPA)

• Dilakukan oleh asesor yang dipetakan oleh Komisi Peningkatan 

Kompetensi Asesor (KPKA) berdasarkan ketetapan BAN PAUD dan 

PNF.

• Hasil yang diharapkan dari PKPA adalah diperolehnya satuan yang 

telah memenuhi persyaratan PKPA untuk dilanjutkan ke Visitasi.
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PEMERIKSAAN KELAYAKAN PERMOHONAN AKREDITASI (PKPA)

1. BAN PAUD dan PNF menetapkan asesor yang bertugas untuk melakukan PKPA melalui

surat keputusan. Asesor yang bertugas sesuai rumpun;

2. Sekretariat di bawah supervisi komisi KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi memetakan

penugasan asesor PKPA;

3. BAN PAUD dan PNF menetapkan asesor yang memenuhi syarat sebagai asesor PKPA,

selanjutnya KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi memetakan asesor yang akan

ditugaskan PKPA melalui Surat Keputusan;

4. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menginformasikan penugasan PKPA kepada

asesor;

5. melaksanakan kegiatan PKPA selama tiga (3) hari;

6. Setiap asesor PKPA memeriksa enam (6) satuan pendidikan;

TAHAPAN KEGIATAN
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PEMERIKSAAN KELAYAKAN PERMOHONAN AKREDITASI (PKPA)

7. Asesor PKPA bertugas melakukan penilaian dokumen digital dengan prinsip
mengidentifikasi keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan
akreditasi berdasarkan pembobotan penilaian pada rubrik;

8. Asesor PKPA melakukan penilaian berdasarkan dokumen digital terhadap butir-butir
instrumen dengan memperhatikan lampiran-lampiran yang ada beserta dokumen
pendukung pada Dapodik;

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat dijadikan dasar untuk
memberikan skor maksimal dua (2) pada butir pertanyaan yang tidak ditemukan
dokumen pendukungnya pada aplikasi Sispena;

Asesor menuliskan catatan apabila :

• Asesor memberikan skor yang berbeda dengan skor EDS

• Asesor memberikan skor berbeda dengan skor pada aplikasi

• Asesor memberikan skor berdasarkan SPTJM

• Asesor memberikan skor pada expert judgement

TAHAPAN KEGIATAN (lanjutan)
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PEMERIKSAAN KELAYAKAN PERMOHONAN AKREDITASI (PKPA)

10. Asesor PKPA melakukan penilaian terhadap butir-butir instrumen mengacu pada 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berstatus Major, Minor dan
Observed. Skor butir yang berstatus Major pada Standar Isi, Standar Proses dan Standar
Pendidik (SIPRODIK)tidak boleh kurang dari dua (2) dan seluruh status butir Major tidak
boleh memperoleh skor 0;

11. Satuan pendidikan yang dinyatakan lolos pada PKPA apabila:

• Tidak ada skor 0 pada seluruh butir berstatus Major

• Butir Major pada Standar, Isi, Proses dan Pendidik (SIPRODIK) minimal skor 2

• Total nilai yang dicapai minimal 392 (PAUD), 472 (LKP) dan 438 (PKBM/SKB)

TAHAPAN KEGIATAN (lanjutan)
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PEMERIKSAAN KELAYAKAN PERMOHONAN AKREDITASI (PKPA)

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Penanggung Jawab kegiatan adalah BAN PAUD dan PNF Provinsi

2. KPA dan SIMA sebagai penanggung jawab teknis seluruh proses PKPA 

3. Penilai PKPA adalah Asesor BAN PAUD dan PNF

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu: 3 hari (sesuai jadwal kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi)

2. Tempat: Kantor Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi di masing-masing provinsi

TINDAK LANJUT

1. Komisi KPA BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil PKPA kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat

Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi secara tertulis;

2. Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesi yang sudah lolos PKPA untuk dilanjutkan ke

tahapan Visitasi Akreditasi;

3. Rekap hasil PKPA di print dan ditandatangani oleh Ketua BAN Provinsi dan Komisi KPA, serta hasilnya dilaporkan ke 

BAN PAUD dan PNF.
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SUMBER DOKUMEN YANG DIPERIKSA PADA PKPA
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Rubrik PAUD 1.1.1
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Contoh catatan PKPA
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CATATAN PADA PKPA

ASESOR PKPA MEMBERIKAN CATATAN APABILA:

• Asesor memberikan skor berbeda dengan EDS. Contoh: “dokumen mengandung 4 aspek
perkembangan, akan tetapi lembaga/asesi mencentang 6 aspek perkembangan”.

• Asesor memberikan skor yang berbeda dengan skor aplikasi. Contoh: “dokumen
mengandung 6 aspek perkembangan, akan tetapi dokumen hanya berupa fotocopian
permendikbud”. Skor expert judgement 2.

• Asesor memberikan skor berdasarkan SPTJM. Contoh: Skor berdasarkan SPTJM, periksa
saat visitasi.

• Asesor memberikan skor berdasarkan expert judgement.

CATATAN:

Seluruh butir yang memiliki catatan harus mengisi skor pada kolom expert judgement.
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VISITASI
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VISITASI

• Visitasi adalah kegiatan penilaian dokumen/bukti fisik

berdasarkan rubrik penilaian akreditasi dan pemeriksaan data 

dan implementasinya di satuan pendidikan dengan

menganalisis aspek keberadaan, kelengkapan dokumen dan

kesesuaian dengan pelaksanaannya. 

• Hasil yang diharapkan: diperolehnya sejumlah satuan

pendidikan yang telah divisitasi untuk dilanjutkan ke tahapan

Validasi dan Verifikasi.
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TAHAPAN KEGIATAN VISITASI #1 (dilakukan oleh BAN-P)

1. BAN PAUD dan PNF menetapkan asesor yang bertugas untuk melakukan visitasi akreditasi
dengan Surat Keputusan;

2. Sekretariat di bawah supervisi komisi KPA BAN PAUD dan PNF Provinsi memetakan asesi yang
akan divisitasi dengan mempertimbangkan lokasi/letak georgafis satuan pendidikan;

3. Sekretariat di bawah supervisi komisi KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi memetakan penugasan
asesor visitasi berdasarkan kelompok asesor yang berhak ditugaskan dan asesi yang ditetapkan;

4. KPA bersama KPKA membawa usulan asesi dan asesor untuk disetujui Rapat Program Akreditasi
BAN PAUD dan PNF Provinsi;

5. Asesor A yang ditugaskan harus serumpun, asesor B yang ditugaskan diperbolehkan lintas
rumpun

6. BAN PAUD dan PNF Provinsi menugaskan asesor visitasi dengan surat tugas;

7. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menginformasikan penugasan visitasi kepada asesor;

8. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kesediaan penugasan asesor visitasi;
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TAHAPAN KEGIATAN VISITASI #2 (dilakukan oleh Asesor)

9. Setiap tim visitasi (2 orang asesor) melakukan visitasi paling banyak ke 10 (sepuluh) satuan
pendidikan;

10. Asesor melaksanakan kegiatan visitasi Akreditasi 1 (satu) hari per satuan pendidikan.

11. BAN PAUD dan PNF Provinsi menugaskan asesor dengan memperhatikan norma:

• Asesor tidak ditugaskan pada asesi yang memiliki konflik kepentingan (contoh: sebagai
pengelola/pembina satuan pendidikan yang divisitasi);

• Asesor menyampaikan informasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi dan WAJIB menolak
bila ditugaskan pada asesi yang memiliki konflik kepentingan dengan asesor.
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TAHAPAN KEGIATAN VISITASI #3 (dilakukan oleh Asesor) 

12. BAN PAUD dan PNF Provinsi mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan visitasi Akreditasi di provinsi masing-

masing.

13. Tahapan kegiatan visitasi meliputi Pembukaan, Asesmen Akreditasi pada 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan dan Penutupan Kegiatan visitasi Akreditasi.

14. Asesor visitasi akreditasi melakukan penilaian dokumen/bukti fisik berdasarkan Rubrik Penilaian Akreditasi

PAUD/LKP/ PKBM (termasuk satuan pendidikan PNF Sejenis).

15. Asesor visitasi akreditasi melakukan pemeriksaan data dan implementasinya di lembaga/Satuan dengan 

menganalisis aspek keberadaan, kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan pelaksanaannya.

16. Asesor visitasi melakukan pemeriksaan data dan implementasi dengan menggunakan berbagai teknik,

antara lain: memeriksa dokumen, observasi, wawancara, uji petik dari berbagai sumber (misalnya: peserta

didik, pendidik, tenaga kependidikan, dokumen, foto, video, dll), dan melihat langsung proses pembelajaran.

17. Asesor visitasi melakukan penilaian pada setiap butir instrumen akreditasi dengan memberikan skor pada 

aplikasi SISPENA dalam batas waktu visitasi paling lama 10 hari kalender dan melakukan pengunggahan 

paling lama 5 hari kalender.

18. Jika asesor menemukan ketidaksesuaian antara skor PKPA dengan kondisi lembaga, maka asesor WAJIB

melampirkan dokumen temuan yang mengakibatkan perubahan skor pada butir tersebut dan memberikan

catatan.
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TAHAPAN KEGIATAN VISITASI #4 (dilakukan oleh Asesor)

19.Asesor membubuhkan catatan pada instrumen akreditasi visitasi apabila :

• Asesor memberikan skor berbeda dengan skor PKPA (catatan: melampirkan dokumen

pendukung baru yang mengakibatkan perubahan skor dan dikirm ke BAN PAUD DAN PNF

Provinsi melalui email)

• Asesor PKPA memberikan skor maksimal 2 berdasarkan SPTJM

• Asesor memberikan skor pada expert judgement

20. Mengisi format rekomendasi hasil visitasi 8 SNP sebagai umpan balik kepada lembaga/asesi

untuk peningkatan mutu dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

21. Asesor visitasi mengisi format berita acara visitasi yang ditandatangani oleh kedua asesor visitasi

dan asesi, selanjutnya diunggah di Sispena.

22.Asesor visitasi mengunggah dokumen daftar hadir pembukaan, berita acara visitasi, pakta

integritas dan daftar hadir penutupan serta foto pada aplikasi Sispena.
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TAHAPAN KEGIATAN VISITASI (dilakukan oleh Asesor)

23. Seluruh temuan pada saat visitasi disampaikan softcopy-nya ke alamat email BAN Provinsi.

24. BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas asesor visitasi
Akreditasi dan hasilnya dilaporkan secara tertulis ke BAN PAUD dan PNF.

25. Pembatalan visitasi dapat dilakukan apabila lembaga menolak dilakukan visitasi dikarenakan
“force majeur" (banjir, kebakaran, bencana alam dan hal-hal lain yang tidak dapat dihindari
secara manusiawi). Dalam hal ini asesor visitasi tetap melakukan pengisian aplikasi Sispena
dengan opsi: tidak cukup

26. data pendukung (disclaimer) yang didukung dengan surat keterangan dari instansi terkait.

27. Jika lembaga yang divisitasi tutup atau menolak untuk divisitasi maka asesor tetap melakukan
asesmen dengan mengisi Aplikasi Akreditasi dengan kondisi apa adanya sebagai bukti
asesmen sudah dilakukan, lalu dibuat Berita Acara visitasi yang ditandatangani oleh kedua
asesor dan asesi.
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PERANGKAT  YANG DIPERLUKAN PADA VISITASI

Perangkat akreditasi dalam Visitasi Akreditasi yang diberikan kepada asesor meliputi: 

1. Dokumen (print out) hasil PKPA;

2. Panduan Visitasi Akreditasi Satuan PAUD dan PNF;

3. Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF yang sudah berisi hasil 

Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi Satuan ;

4. Berita Acara Visitasi Akreditasi*;

5. Daftar Hadir Pembukaan*;

6. Daftar Hadir Penutupan*; dan

7. Pakta Integritas*

* Lihat lampiran pada  panduan Visitasi
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TAMPILAN DOKUMEN PROSES VISITASI
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CATATAN PADA VISITASI

ASESOR MEMBERIKAN CATATAN PADA VISITASI APABILA:

• Asesor memberikan skor berbeda dengan skor PKPA (catatan: melampirkan
dokumen pendukung baru yang mengakibatkan perubahan skor dan dikirIm ke BAN
PAUD DAN PNF Provinsi melalui email)

• Asesor memberikan skor berdasarkan expert judgement.

CATATAN:

Seluruh butir yang memiliki catatan harus mengisi skor pada kolom expert judgement.



http://www.banpaudpnf.or.id

CATATAN PADA VISITASI
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CONTOH CATATAN VISITASI PADA NILAI GABUNGAN
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CONTOH CATATAN VISITASI

• Asesor memberikan skor berbeda (turun) dengan skor PKPA. Contoh: skor pada saat PKPA 
4 untuk 2 kelompok usia, pada saat visitasi ternyata hanya 1 kelompok usia dan tidak 
dibuat sendiri. Maka skor diturunkan menjadi 2.

• Asesor memberikan skor berbeda (naik). Contoh: skor pada saat PKPA 2 untuk kualifikasi 
pendidik karena tidak ada pendidik yang S1 PAUD. Pada saat visitasi satuan 
menunjukkan bukti ijazah dan transkrip pendidik yang telah lulus S1 PAUD. Maka skornya 
naik menjadi 4.

• Asesor memberikan skor berdasarkan expert judgement. Contoh: Memiliki dokumen 
Pencapaian Perkembangan Anak, yang dibuat sendiri, lengkap dan diimplementasikan 
sesuai kelompok umur. 
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CATATAN REKOMENDASI PADA PROSES VISITASI

• Rekomendasi 8 standar, yaitu rekomendasi perbaikan pada pemenuhan masing-
masing standar atas kondisi lembaga di lapangan serta penguatan apa yang sudah
dicapai lembaga.

• Catatan rekomendasi 8 standar wajib diisi

• Catatan ini akan dibacakan di depan asesi dan ditandatangani oleh asesor dan
asesi.
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CONTOH CATATAN REKOMENDASI HASIL VISITASI

Rekomendasi 8 SNP

No. Standar Nasional Pendidikan Rekomendasi

1. Tingkat Pencapaian Perkembangan

2. Isi

3. Proses

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Sarana dan Prasarana

6. Pengelolaan

7. Pembiayaan

8. Penilaian



http://www.banpaudpnf.or.id

CATATAN REKOMENDASI 8 STANDAR
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VALIDASI DAN VERIFKASI

• Validasi dan Verifikasi adalah kegiatan penilaian hasil PKPA dan visitasi

terhadap butir-butir instrumen yang mengacu pada 8 Standar Nasional

Pendidikan yang mencakup unsur keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian

dengan implementasi yang ada pada satuan PAUD dan PNF berdasarkan

rubrik penilaian akreditasi. 

• Hasil yang diharapkan : tervalidasi dan terverifikasinya hasil akreditasi Satuan

PAUD dan PNF berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan Kebijakan dan

Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF, untuk selanjutnya sebagai bahan

penetapan hasil akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada RPKA.
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VALIDASI DAN VERIFKASI (dilakukan oleh BAN-P)

PERSIAPAN #1

a. BAN PAUD dan PNF menetapkan asesor yang bertugas untuk melakukan validasi dan verifikasi melalui surat keputusan;

b. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi di bawah supervisi komisi SIMA dan KPA dan diketahui oleh Ketua BAN PAUD dan

PNF Provinsi melakukan pemetaan penugasan Asesor Validasi dan Verifikasi akreditasi;

c. Tim Ahli atau Sekretariat BAN PAUD dan PNF yang ditugaskan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi

awal dengan narasumber BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta sekretariat perihal kegiatan Validasi

dan Verifikasi; memberikan pembekalan kepada sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang teknis kegiatan; dan

berperan aktif dalam membantu Narasumber BAN PAUD dan PNF serta Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam

melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi;

d. Asesor validasi ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Telah mengikuti Pelatihan Calon Pelatih (PCP) asesor;

2) Telah mengikuti pelatihan penyegaran asesor /pelatihan calon asesor validasi berdasarkan peringkat nilai

yang dicapai secara berurutan mulai dari peringkat pertama dengan nilai minimal 60;

3) Telah mengikuti pelatihan calon asesor berdasarkan peringkat nilai yang dicapai secara berurutan mulai

dari peringkat pertama dengan nilai minimal 60;

4) Telah bertugas pada kegiatan pemeriksaan kelayakan permohonan akreditasi (PKPA) dan visitasi

akreditasi;

5) Rumpun asesor sesuai dengan satuan yang akan divalidasi dan diverifikasi; dan

6) Tidak dalam masa menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor.
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VALIDASI DAN VERIFKASI (dilakukan oleh BAN-P)

PERSIAPAN #2

e. Validasi dan Verifikasi dilakukan sebagai pemeriksaan terhadap hasil PKPA dan 
visitasi yang sudah diterima oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui aplikasi 
Sispena;

f. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan:

1) Data hasil Evaluasi Diri Satuan (EDS), pemeriksaan kelayakan permohonan 
akreditasi (PKPA) dan visitasi akreditasi melalui Sispena;

2) Pemetaan penugasan narasumber;

3) Pemetaan penugasan asesor.
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VALIDASI DAN VERIFKASI (dilakukan oleh Asesor)

PERSIAPAN #3

g. Asesor  validasi melihat dokumen satuan yang di upload dalam Sispena maupun 

dokumen pendukung yang telah diisi oleh asesor visitasi. Asesor validasi juga melihat 

dokumen temuan visitasi dalam softcopy yang diemail asesor visitasi ke BAN PAUD DAN 

PNF Provinsi;
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VALIDASI DAN VERIFKASI (dilakukan oleh asesor)

PELAKSANAAN #1 

a. Pada setiap kegiatan validasi dan verifikasi melibatkan sejumlah asesor validasi, 
narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan anggota BAN PAUD dan PNF sesuai 
ketentuan;

b. Asesor validasi melakukan penilaian terhadap butir-butir instrumen yang mengacu pada 
8 Standar Nasional Pendidikan yang mencakup unsur keberadaan, kelengkapan dan 
kesesuaian dengan implementasi yang ada pada Satuan PAUD dan PNF berdasarkan 
rubrik penilaian akreditasi;

c. Asesor validasi menilai 10 asesi. Dalam kondisi tertentu asesor validasi dapat menilai 
kurang atau lebih dari 10 asesi;

d. Asesor validasi tidak boleh menilai asesi yang divisitasi dan diperiksa saat proses PKPA;

e. Asesor validasi melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan kelayakan 
permohonan akreditasi (PKPA) dan visitasi akreditasi berdasarkan rubrik penilaian 
akreditasi PAUD/LKP/PKBM;
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VALIDASI DAN VERIFKASI (dilakukan oleh asesor)

PELAKSANAAN #2

h. Asesor validasi melakukan penilaian pada aplikasi sispena dengan mengisi skor dan 
argumentasi secara online di kolom skor dan catatan, Pemberian catatan dilakukan 
apabila : 

1) Asesor validasi dan verifikasi memberikan skor yang berbeda dengan asesor 
visitasi;

2) Asesor validasi dan verifikasi memberikan skor pada expert judgement;.

i. Asesor validasi dan verifikasi memberikan catatan hasil Akreditasi

j. Hasil validasi dan verifikasi yang telah diperiksa oleh Narasumber BAN PAUD dan PNF 
Provinsi, selanjutnya diverifikasi oleh Narasumber BAN PAUD dan PNF; 

k. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan berita acara hasil validasi dan 
verifkasi yang ditandatangani oleh Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi dan 
Narasumber BAN PAUD dan PNF; dan

l. Rekap hasil validasi dan verifikasi dilaporkan ke BAN PAUD dan PNF.
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VALIDASI DAN VERIFKASI

PELAPORAN

Pelaporan hasil validasi dan verifikasi disusun dalam bentuk
rekapitulasi yang dihasilkan oleh aplikasi Sispena, selanjutnya
ditandatangani oleh Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi
dan Narasumber BAN PAUD dan PNF
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VALIDASI DAN VERIFKASI

TEKNIK VALIDASI DAN VERIFIKASI

1. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi mempersiapkan dan memeriksa perangkat Validasi dan

Verifikasi yang dibutuhkan berupa:

a. Panduan Validasi dan Verifikasi Satuan PAUD dan PNF;

b. Rubrik Penilaian Akreditasi PAUD/LKP/PKBM 

c. Laporan Visitasi melalui Sispena PAUD dan PNF dan lampiran Tambahan

d. Hasil Penilaian Akreditasi yang sudah berisi hasil penilaian Pemeriksaan Kelayakan

Permohonan Akreditasi (PKPA) dan Visitasi Akreditasi.

2. Asesor Validasi memeriksa butir-butir dengan perubahan skor dari tahap Pemeriksaan Kelayakan

Permohonan Akreditasi (PKPA) ke tahap Visitasi

3. Asesor Validasi memeriksa pemenuhan dokumen tambahan

4. Asesor Validasi memperhatikan kelengkapan atribut dokumen (tanda tangan, stempel, 

kejelasan isi)
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VALIDASI DAN VERIFKASI

TEKNIK VALIDASI DAN VERIFIKASI

5. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi mempersiapkan dan memeriksa perangkat Apabila nilai
total berada pada ambang batas dua (2) status akreditasi (antara A dan B, B dan C atau C 
dengan Tidak Terakreditasi) dalam interval 10 poin, maka:

a. Review kembali skor pada butir dengan status major

b. Bila tidak ada perubahan pada poin 1 dilanjutkan dengan mereviu skor butir-butir dengan
status minor.

c. Apabila diperlukan, asesor validasi dapat melakukan pemeriksaan silang (cross checking)
dengan menghubungi Asesor Visitasi.

6. Narasumber Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan verifikasi dengan langkah:

a. Memeriksa hasil validasi setiap Asesor Validasi yang didampingi secara utuh.

b. Melakukan verifikasi terhadap laporan hasil validasi dan memberikan arahan serta masukan.

7. Setiap asesi yang sudah diperiksa dan memenuhi ketentuan, selanjutnya diverifikasi oleh
Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi;
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VALIDASI DAN VERIFKASI

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN

• Penanggung Jawab Kegiatan adalah BAN PAUD dan PNF Provinsi

• Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

• Anggota BAN PAUD dan PNF sebagai Narasumber dan verifikator kegiatan Validasi dan

Verifikasi;

• Tim Ahli atau Sekretariat BAN PAUD dan PNF

• Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi dari unsur Asesor BAN PAUD dan PNF

• Asesor BAN PAUD dan PNF yang bertugas melaksanakan Validasi

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

• Waktu : 3 hari (sesuai jadwal kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi)

• Tempat : Hotel dengan paket fullboard meeting dan menyesuaikan dengan alokasi

anggaran yang tersedia pada RUK BAN PAUD dan PNF Provinsi
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DOKUMEN PADA SAAT VALIDASI
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Asesor Validasi bisa melihat seluruh penilaian yang dilakukan oleh
Asesor PKPA dan asesor visitasi dengan catatan yang mereka
berikan. 
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CATATAN PADA VALIDASI

ASESOR MEMBERIKAN CATATAN PADA VALIDASI APABILA:

• Asesor memberikan skor berbeda dengan skor visitasi

• Asesor memberikan skor berdasarkan expert judgement.

CATATAN:

Seluruh butir yang memiliki catatan harus mengisi skor pada kolom expert judgement.
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FORMAT PENGISIAN PADA VALIDASI 
apabila ruang catatan tidak diisi, maka penilaian tidak bisa disimpan. 
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CATATAN HASIL AKREDITASI PADA PROSES VALIDASI DAN VERIFIKASI

• Catatan hasil Akreditasi, yaitu catatan tentang profil satuan setelah proses akreditasi
berdasarkan 8 standar

• Catatan hasil akreditasi wajib diisi, dan catatan ini akan muncul pada sertifikat hasil
Akreditasi satuan.



http://www.banpaudpnf.or.id

CATATAN HASIL AKREDITASI
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CONTOH CATATAN PROFIL HASIL AKREDITASI

No. Standar Nasional Pendidikan Profil

1. Tingkat Pencapaian Perkembangan

2. Isi

3. Proses

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Sarana dan Prasarana

6. Pengelolaan

7. Pembiayaan

8. Penilaian
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CONTOH CATATAN TAHAP PKPA DAN VISITASI

1. Seluruh butir yang memiliki catatan harus mengisi skor pada kolom expert judgement. Seluruh catatan mengacu pada rubrik, 
landasan yuridis dan konseptual.

2. Contoh catatan pada tahapan PKPA, asesor memberikan skor berbeda dengan EDS. Contoh: “dokumen mengandung 4 
aspek perkembangan, akan tetapi lembaga/asesi mencentang 6 aspek perkembangan”.

3. Contoh catatan pada tahapan PKPA, asesor memberikan skor yang berbeda dengan skor aplikasi. Contoh: “dokumen 
mengandung 6 aspek perkembangan, akan tetapi dokumen hanya berupa fotocopian permendikbud”. Skor expert 
judgement 2.

4. Contoh catatan pada tahapan PKPA untuk kasus memberikan skor berdasarkan SPTJM. Contoh: Skor berdasarkan SPTJM, 
periksa saat visitasi.

5. Contoh catatan pada tahapan VISITASI untuk kasus memberikan skor berbeda (turun) dengan skor PKPA. Contoh: skor pada 
saat PKPA 4 untuk 2 kelompok usia, pada saat visitasi ternyata hanya 1 kelompok usia dan tidak dibuat sendiri. Maka skor
diturunkan menjadi 2.

6. Contoh catatan pada tahapan VISITASI untuk kasus memberikan skor berbeda (naik). Contoh: skor pada saat PKPA 2 untuk 
kualifikasi pendidik karena tidak ada pendidik yang S1 PAUD. Pada saat visitasi satuan menunjukkan bukti ijazah dan transkrip
pendidik yang telah lulus S1 PAUD. Maka skornya naik menjadi 4.

7. Contoh catatan pada tahapan VISITASI untuk kasus memberikan skor berdasarkan expert judgement. Contoh: Memiliki 
dokumen Pencapaian Perkembangan Anak, yang dibuat sendiri, lengkap dan diimplementasikan sesuai kelompok umur. 
Perlu memperhatikan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran. Masih menggunakan pendekatan teacher-centered.

Catatan:

Yang dicetak tebal pada poin nomor 4 tersebut adalah salah satu contoh catatan expert judgement berdasarkan justifikasi 
teoritis dan konseptual asesor sebagai expert.
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BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Komplek  Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud

Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website : www.banpaudpnf.or.id, Email: info@banpaudpnf.or.id

TERIMA KASIH


