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Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF melaksanakan kebijakan penting 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni, 

moratorium akreditasi. Kebijakan tersebut meniscayakan BAN PAUD dan 

PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi dengan melakukan 

pengembangan Instrumen dan perangkat akreditasi. Kegiatan Pelatihan 

Pelatih Aplikasi Sistem merupakan bagian dari tahapan pengembangan 

perangkat akreditasi.  

 

BAN PAUD dan PNF berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas 

akreditasi dengan menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi versi terbaru 

(Sispena 3.0).  Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Sispena 

3.0 sebagai aplikasi pelaksanaan akreditasi online tahun 2020. Selama 

berlangsungnya kegiatan, peserta melakukan simulasi seluruh tahapan 

akreditasi mulai dari pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi 

(EDS-PA), Visitasi, dan Validasi dengan didampingi oleh Narasumber BAN 

PAUD dan PNF: Komisi SIMA, Tim Ahli, dan Sekretariat. 

 

Kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem dilaksanakan pada tanggal                   

14 -16 Oktober 2020 secara daring dengan menggunakan virtual zoom 

meeting. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) orang 

perwakilan dari 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi, yaitu 1 anggota BAN PAUD 

dan PNF Provinsi Komisi SIMA dan 2 orang staf sekretariat. Dengan 
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demikian, total peserta Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem berjumlah 102 

orang berasal dari 34 provinsi seluruh Indonesia. 

Beberapa pengembangan yang telah dilakukan pada Sistem Penilaian 

Akreditasi (Sispena 3.0) adalah: (1) Proses penilaian EDS-PA dalam tahapan 

Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) yang kini dilakukan oleh Asesor; (2) 

Terintegrasinya database eksternal dengan Data Pokok Pendidikan 

(Dapodik) dengan aplikasi Sispena 3.0; dan (3) Prosedur pendataan 

Sispena 3.0 mulai dari tahapan pengisian EDS-PA oleh satuan pendidikan 

sampai dengan penilaian di tahapan KPA, Visitasi, dan Validasi yang 

dilakukan asesor. 

 

Pada kegiatan ini juga turut hadir beberapa narasumber perwakilan dari 

pusat dan direktorat terkait, yaitu: (1) Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si 

(Pusat Data dan Informasi); (2) Eru Achmad Sutaman S.Kom, MM (Ditjen 

Vokasi); (3) Dodi Irawan Syarip, S.Si, MTI (EMIS, Kemenag); (4) Satriyo 

Wibowo, M.A. (Dapo PAUD Dikdasmen); dan (4) Muhammad Nur Rochim, 

S. Kom (Pusat Data dan Informasi). Seluruh narasumber berkomitmen untuk 

membangun data pendidikan yang terintegrasi dalam kegiatan akreditasi 

melalui aplikasi Sispena 3.0.  

 

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta 

sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik untuk mendampingi 

dan menyosialisasikan Sispena 3.0 kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Seluruh peserta berkomitmen untuk menindaklanjuti 

kegiatan dengan mensosialisasikan hasil pelatihan dalam tahapan 

akreditasi di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi.  
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Disamping itu, peserta juga akan menjadi bagian dari pengelola database 

satuan Pendidikan dalam Sispena 3.0. Komitmen itu penting karena pada 

saatnya BAN PAUD dan PNF akan menyelenggarakan kegiatan Akreditasi 

Otomasi. Akreditasi otomasi meniscayakan tersedianya data pokok 

pendidikan yang terpercaya dalam Sispena. Melalui Akreditasi Otomasi 

bukan hanya penghematan anggaran yang dapat dilakukan. Lebih dari 

itu, kita akan memiliki big data pendidikan nasional yang terpercaya.    


