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BUTIR PENILAIAN INSTRUMEN PPA PAUD

Standar
Nasional

Pendidikan

Standar 1

Standar 2

Standar 3

Standar 4

Standar 5

Standar 6

Std 7

Standar 8

2.1.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2.2.Acuan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan
2.3.Layanan Menurut Kelompok Usia

1.1. Deteksi Pertumbuhan Anak

1.2. Deteksi Perkembangan Anak

3.1. Perencanaan Pembelajaran
3.2. Supervisi Pembelajaran
3.3. Keterlibatan Orangtua
3.3.1. Ketersediaan dokumen laporan/foto buku 
penghubung atau contoh format komunikasi lainnya 
antara orangtua dengan pendidik
3.3.2. Ketersediaan dokumen laporan/foto 
pertemuan/aktivitas yang diselenggarakan oleh 
satuan pendidikan yang melibatkan orang tua

5.1. Sarana
5.1.1.Ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan sarana
bermain pada Dapodik
5.1.2.Ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik
5.2. Prasarana
5.2.1.Ketersediaan data mengenai informasi luas lahan pada
Dapodik
5.2.2.Ketersediaan data mengenai status lahan pada Dapodik
5.2.3.Ketersediaan data prasarana di satuan PAUD pada Dapodik

4.1. Pendidik
4.2. Tenaga Kependidikan

6.1.Perencanaan Satuan
6.2.Pengorganisasian
6.3.Pelaksanaan

7.1. Rencana Anggaran
7.2. Administrasi Keuangan

8.1.Penilaian Perkembangan Anak
8.2.Laporan Perkembangan Anak

Standar 7

Jumlah: 23 butir
Butir  2.3, 4.1, 4.2, 5.1, dan 

5.2. terintegrasi Dapodik



Keterkaitan dengan Instrumen PAUD

NO KOMPONEN BUTIR

1 Standar Proses 3.1;  3.2

2 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.1; 4.2

3 Standar Sarana Prasarana 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3

4 Standar Pengelolaan 6.1; 6.2; 6.3; 

5 Standar Pembiayaan 7.1; 7.2;

6 IPV : Fasilitasi lembaga 23;  25;  26



Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD

1. Proses apembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang 
menyenangkan

2. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui bermain yang 
merangsang anak untuk aktif, kreatif dan eksploratif

3. Proses pembelajaran berfokus pada anak secara individu
sesuai dengan minat, potensi, dan tahapan perkembangan
yang dicapai

4. Proses pembelajaran mendorong terjadinya interaksi di 
antara anak dengan anak, anak dengan orang dewasa, anak
dengan lingkungan dalam suasana yang alami

5. Proses pembelajaran membantu anak agar mandiri, 
berdisiplin, mampu bersosialisasi dan memiliki keterampilan
dasar yang mendukung perkembangan anak berikutnya

6. Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, 
berulang, konsisten, konkrit dan tuntas sehingga memiliki
kebermaknaan bagi anak



Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD

7.  Setiap satuan PAUD wajib berupaya
menampung anak berkebutuhan khusus
sebatas kapasitas yang dimiliki

8.  Setiap satuan PAUD wajib memerikan layanan
gizi dan Kesehatan dasar kepada anak yang 
diselenggarakan pihak lain

9.  Setiap satuan PAUD wajib menyelenggarakan
penyuluhan bagi orang tua dan keluarga
tentang gizi dan praktik Kesehatan yang baik

10. Secara bergotong royong penyelenggara satuan
PAUD Bersama orang tua dan masyarakat
mengupayakan penyediaan makanan bergizi
dan kebutuhan suplemen vitamin yang 
dibutuhkan anak



.

PERSARATAN PENDIDIK PAUD

1. Minimal Pendidikan 
SLTA/sederajat

2. Memiliki sertifikat/surat
keterangan pernah mengikuti
pelatihan di bidang PAUD



Kompetensi Pendidik PAUD
1. Memahami dan menguasai dasar-dasar pengetahuan PAUD, 

tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, 
perbedaan cara belajar anak, prinsip bermain sambal belajar, 
serta memiliki sikap an keterampilan untuk menerapkannya
dalam praktik sehari-hari secara tepat dan layak

2. Memahami tujuan penataan lingkungan main serta mampu
memanfaatkan lingkungan yang meliputi tempat, bahan-
bahan dan waktu yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
anak-anak dan sejalan dengan program pembelajaran yang 
akan dilakukan

3. Mampu memahami dan melaksanakan model pembelajaran
yang efektif

4. Mampu menggunakan beragam media dan sumber belajar

5. Mampu membimbing, mengarahkan, memotivasi dan 
melakukan engukuran /penilaian terhadap kemajuan yang 
dicapai anak

6. Memiliki kemampuan mengevaluasi tindakannya sendiri dan 
melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan

7. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara
berkelnjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang isu keragaman dan cara menangani
anak secara benar



Sarana Prasarana
1. Gedung

- Gedung permanen dan mudah dijangkau

- Aman dan tenang

- Memiliki surat-surat yang sah dan izin dari
instansi yang berwenang

2. Ruang pembelajaran

- Luas ruang disesuaikan dengan jumlah
anak, 1 anak ; 2 meter

- Ruangan dilengkapi penerangan dan 
ventilasi yang cukup

- Memiliki ruang belajar sesuai kebutuhan
anak

- Ruang untuk kantor/administrasi, dapur, 
kamarmadi/WC anak, kamar mandi/WC 
orang dewasa, ruang baca untuk anak, 
tempat menyimpan barang



Sarana Belajar

Sarana belajar minimal yang harus
tersedia adalah:

1. Buku-buku Cerita

2. Alat peraga Pendidikan, untuk
pengetahuan alam, matematika dsb

3. Alat elektronik, dan sarana
pembelajaran yang menunjang
proses pembelajaran

4. Papan tulis dan alat tulis

5. Papan flannel dan perlengkapannya



Alat Permainan

Jenis alat permainan antara lain :

1. Alat permainan di luar ruangan
seperti bak air, bak pasir, papan
luncur, papan titian, ayunan, 
panjatan, kuda-kudaan dll

2. Papan geometris, puzzle, balok, 
mote untuk diroce dll

3. Alat untuk bermain peran makro dan 
mikro

4. Alat permainan edukatif sederhana

5. Alat permainan untuk mendukung
mengenal budaya local dan atau
tradisional/daerah



Penggunaan Dana

1. Insentif pengelola, pendidik, 
pengasuh dan tenaga lain yang 
mendukung penyelenggaraan
program PAUD

2. Biaya operasional untuk proses 
penyelenggaraan

3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana PAUD

4. Peningaktan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan

5. Biaya manajemen, jasa dan 
perkantoran



Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Satuan

1. Menyusun rencana program dan 
kegiatan tahunan yang menjadi
tanggung jawabnya, dengan
melibatkan pendidik PAUD. 

2. Mengorganisasikan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan
program pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru, guru 
pendamping, pengasuh

3. Melakukan pembinaan terhadap
program dan kegiatan yang 
diselenggarakan guru, guru 
pendamping dan pengasuh.



.

TUGAS POKOK PENDIDIK PAUD

1. Menyusun persiapan
pembelajaran

2. Melaksanakan
program pembelajaran

3. Melakukan penilaian
pembelajaran



Perencanaan program Pembelajaran

1. Perencanaan Tahunan dan semester, 
untuk memulai kegiatan awal tahun
ajaran baru, penyusunan jadwal dan 
pengadaan fasilitas yang diperlukan
demi kelancaran pelaksanaan program 
kegiatan bermain anak

2. Perencanaan kegiatan Mingguan dan 
harian, yakni kegiatan yang secara pasti
bisa diprogramkan setiap minggu



Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

1. Penggalian sumber dana

2. Menjadi narasumber
kependidikan

3. Membantu pengadaan fasilitas
dan sarana prasarana

4. Membantu penyebaran
informasi kegiatan PAUD

5. dsb



Implementasi Pengelolaan Paud
dalam Instrumen Akreditasi



Butir 3.1 : Standar Proses

INTRUMEN

3.1. Perencanaan Pembelajaran

Ketersediaan dokumen perencanaan
pembelajaran

Dokumen perencanaan pembelajaran yang
dapat berupa:

a.program semester,
b.rencana pelaksanaan pembelajaran

mingguan;dan
c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian

yang terbaru.

MANUAL



Perencanaan Pembelajaran

• Tema,

• Alokasi Waktu
• Kompetensi Dasar

Program 
Semester

RPPM

RPPH
• identitas program layanan (nama satuan, semester,
• bulan/minggu, tema sub tema, kelompok usia),

• Materi pembelajaran, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, alat dan

bahan serta kegiatan penutup

• Identitas program layanan (nama satuan, semester, bulan/minggu,
tema sub tema, kelompok usia),

• Aspek Perkembangan dan Kompetensi Dasar yang dipilih,

• Materi pembelajaran, Rencana kegiata



Dokumen Perencanaan

✓ Cari contoh dokumen Perencanaan

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 3.2 : Standar Proses

INTRUMEN

3.2. Supervisi Pembelajaran

Ketersediaan dokumen supervisi proses
pembelajaran terbaru

Dokumen supervisi proses pembelajaran
terbaru.

MANUAL



1
Waktu pelaksanaan
supervisi

Supervisi pembelajaran

2
Nama guru yang 
disupervisi

3 Temuan supervisi

4
Tindaklanjut hasil
supervisi



Dokumen Supervisi

https://youtu.be/qmdoUH7emus

Dokumen supervisi
Catatan Asesor :



Dokumen Komunikasi Perencanaan

✓ Cari contoh dokumen supervise

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 3.3.1 : Standar Proses

INTRUMEN

3.3.1. Ketersediaan dokumen laporan/foto
buku penghubung atau contoh format
komunikasi lainnya antara orangtua dengan
pendidik

Dokumen laporan/foto buku penghubung
atau contoh format komunikasi lainnya
antara orangtua dengan pendidik.

MANUAL



Dokumen Komunikasi Orang tua dan Pendidik

✓ Cari contoh dokumen komunikasi orang tua dan pendidik

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 4.1 : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

INTRUMEN

4.1. Pendidik

Ketersediaan dokumen kualifikasi dan 
kompetensi pendidik yang bekerja di satuan
dalam Dapodik

Melakukan pemutakhiran data kualifikasi
dan kompetensi pendidik pada Dapodik.

MANUAL



Butir 4.2 : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

INTRUMEN

4.2. Tenaga Kependidikan

Ketersediaan dokumen kualifikasi dan 
kompetensi tenaga kependidikan di satuan
dalam Dapodik

Melakukan pemutakhiran data kualifikasi
dan kompetensi tenaga kependidikan pada 
Dapodik.

MANUAL



Butir 5.1.1 : Standar Sarana dan Prasarana

INTRUMEN

5.1.1. Ketersediaan dokumen daftar 
inventaris keberadaan sarana bermain pada 
Dapodik

Melakukan pemutakhiran daftar inventaris
keberadaan sarana bermain pada Dapodik.

MANUAL



Butir 5.1.2 : Standar Sarana dan Prasarana

INTRUMEN

5.1.2. Ketersediaan dokumen sarana umum
pada Dapodik

a. melakukan pemutakhiran data 
ketersediaan listrik/penerangan lain.

b. melakukan pemutakhiran data 
ketersediaan instalasi air.

c. melakukan pemutakhiran data 
ketersediaan instalasi jamban/toilet 
dengan air bersih,

d. melakukan pemutakhiran data 
ketersediaan instalasi fasilitas cuci tangan
dengan air mengalir

e. melakukan pemutakhiran data kepemilikan
instalasi fasilitas pertolongan pertama
pada kecelakaan (p3k)

MANUAL



1 Listrik/penerangan lain

Sarana Umum di PAUD

2 Instalasi air

3 Toilet dengan air bersih

4
Fasilitas cuci tangan
dengan air mengalir

5 Fasilitas P3K



Butir 6.1 : Standar Pengelolaan

INTRUMEN

6.1. Perencanaan Satuan

Ketersediaan dokumen perencanaan satuan
PAUD

Dokumen perencanaan satuan PAUD 
meliputi: 
a. visi, misi dan tujuan satuan Pendidikan, 
b. rencana kegiatan satuan pendidikan dalam

satu tahun, dan 
c. kalender pendidikan tahun berjalan yang 

dibuat oleh satuan pendidikan. 

MANUAL



Dokumen Perencanaan PAUD

✓ Cari contoh dokumen Perencanaan

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 6.2 : Standar Pengelolaan

INTRUMEN

6.2. Pengorganisasian

Ketersediaan dokumen pengorganisasian
satuan PAUD

Dokumen pengorganisasian satuan PAUD 
meliputi: 
a.struktur organisasi satuan PAUD, 

b.deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan 

c.tata tertib pendidik dan tenaga
kependidikan. 

MANUAL



Dokumen Pengorganisasian

✓ Cari contoh dokumen Pengorganisasian

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 6.3 : Standar Pengelolaan

INTRUMEN

6.3. Pelaksanaan

Ketersediaan dokumen sebuah prosedur
operasional standar

Dokumen prosedur operasional standar
mengatur:
a.Penerimaan siswa, 
b.Pembelajaran, 
c.Pengembangan kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan, 
d.Pembiayaaan, dan/atau
e.Pelibatan orangtua/keluarga. 

Satuan PAUD mengunggah salah satu dari
kelima prosedur operasional standar di atas.

MANUAL



Dokumen Prosedur Operasional Standar

✓ Cari contoh dokumen POS

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 7.1 : Standar Pembiayaan

INTRUMEN

7.1. Rencana Anggaran

Ketersediaan dokumen rencana anggaran
tahun berjalan

Dokumen rencana anggaran paling sedikit
meliputi:

a. biaya investasi;
b. biaya operasional;dan
c. biaya personal satuan PAUD pada tahun

berjalan.

MANUAL



Dokumen Rencana Anggaran

✓ Cari contoh dokumen rencana anggaran

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 7.2 : Standar Pembiayaan

INTRUMEN

7.2. Administrasi Keuangan

Ketersediaan dokumen administrasi
keuangan

Dokumen administrasi keuangan, meliputi: 

a.dokumen pembukuan (catatan pemasukan
dan pengeluaran); dan

b.laporan keuangan (bulanan atau tahunan). 

MANUAL



Dokumen Administrasi Keuangan

✓ Cari contoh dokumen Administrasi keuangan

✓ Cermati, gali lebih lanjut terkait dokumen tersebut

✓ Berikan penilaian sebagai asesor



Butir 23 IPV : Fasilitasi Satuan Pendidikan Untuk Layanan Belajar Inovatif

INTRUMEN

23. Satuan pendidikan 
memfasilitasi 
layanan belajar 
yang inovatif.

MANUAL

INDIKATOR TEKNIK PENGGALIAN DATA

Indikator satuan pendidikan dalam 
memfasilitasi layanan belajar yang inovatif 
antara lain melalui:
 Inovasi model atau metode pembelajaran
 Mengaitkan pembelajaran dengan budaya 

lokal
 Memanfaatkan media belajar berbasis IT 

dan digital
 Menjadi tempat 

pelatihan/workshop/observasi/studi 
banding/pengembangan model/riset PAUD 
baik diadakan mandiri, kerjasama maupun 
pemerintah

Asesor mengamati secara langsung maupun melalui 
foto/video/dokumen lainnya mengenai fasilitasi layanan 
belajar inovatif (ada konsep nilai tambah berbasis kearifan dan 
budaya lokal) yang dilakukan Satuan pendidikan, antara lain 
melalui:
• Inovasi model atau metode pembelajaran 
• Mengaitkan pembelajaran dengan budaya lokal 
• Memanfaatkan media belajar berbasis IT dan digital
• Menjadi tempat pelatihan/workshop/observasi/studi 

banding/pengembangan model/riset PAUD baik diadakan 
mandiri, kerjasama maupun pemerintah



Butir 25 IPV : Fasilitasi Satuan Pendidikan Untuk Layanan Belajar Inovatif

INTRUMEN

25. Satuan pendidikan 
memfasilitasi 
pengembangan 
profesionalitas 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan

MANUAL

INDIKATOR TEKNIK PENGGALIAN DATA

Indikator satuan pendidikan dalam 
memfasilitasi pengembangan profesionalitas 
pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain 
melalui: 
 Diskusi internal dan berbagi praktik baik 

dalam lingkungan satuan PAUD 
 Pelatihan/magang/observasi atas inisiatif 

masing-masing Pendidik baik internal 
maupun eksternal atau tugas dari yg 
berwenang

 Memastikan adanya pengembangan 
profesional secara berkelanjutan bagi 
pendidik/tenaga kependidikan

Asesor mengamati secara langsung maupun melalui 
foto/video/dokumen lainnya mengenai fasilitasi satuan 
pendidikan terhadap pengembangan profesionalitas pendidik 
dan tenaga kependidikan, antara lain melalui:
• Memfasilitasi diskusi internal dan berbagi praktik baik 

dalam pembelajaran
• Memfasilitasi pelatihan/magang/ observasi atas inisiatif 

masing-masing Pendidik baik internal maupun eksternal 
atau tugas dari yg berwenang

• Memfasilitasi adanya pelatihan/magang/ observasi/studi 
banding untuk peningkatan wawasan secara berkala



Butir 26 IPV : Membiasakan Perilaku Hidup Sehat

INTRUMEN

26. Satuan pendidikan 
mengenalkan dan 
membiasakan 
Perilaku Hidup 
Sehat

MANUAL

INDIKATOR TEKNIK PENGGALIAN DATA

Indikator satuan pendidikan dalam 
memfasilitasi pengenalan/pembiasaan perilaku 
hidup sehat, antara lain melalui:
 Pengenalan makanan sehat bergizi 

seimbang 
 Membiasakan minum air putih dalam 

jumlah yang cukup
 Membiasakan mencuci tangan dengan 

sabun
 Membiasakan berkegiatan di luar kelas 

pada pagi hari untuk mendapatkan sinar 
matahari

Asesor mengamati secara langsung maupun melalui 
foto/video/dokumen lainnya mengenai fasilitasi satuan 
pendidikan dalam pengenalan/pembiasaan perilaku hidup 
sehat, antara lain melalui:
• Pengenalan makanan sehat bergizi seimbang (contoh: 

makan bersama makanan sehat)
• Membiasakan minum air putih dalam jumlah yang cukup 

(contoh: menyediakan air minum di satuan PAUD)
• Membiasakan mencuci tangan dengan sabun (contoh: 

Satuan PAUD menyediakan air bersih dan sabun)
• Membiasakan berkegiatan di luar kelas pada pagi hari 

untuk mendapatkan sinar matahari (contoh: senam 
bersama, jalan sehat, permainan tradisional yang 
menggerakkan badan)



TERIMAKASIH

Trimakasih Ibu         )

Trimakasih Bapak        )

Trimakasih kami ucapkan ) 2x

Salam 2x 

Terimalah salam dari kami )

yang ingin maju bersama ) 2x



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Komplek  Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141

info@banpaudpnf.or.id 0812-9276-5586

@banpauddanpnf https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id


