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KATA PENGANTAR 
 
Kegiatan akreditasi PAUD dan PNF tahun 2016 memasuki babak baru dengan keluarnya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ke dua PP RI 
No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditetapkan bahwa BAN PAUD dan PNF 
dibantu oleh BAP PAUD dan PNF di 34 provinsi. Peraturan tersebut diikuti oleh Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 52 tahun 2015 yang mengatur keberadaan BAN 
PAUD dan PNF pada bulan Desember 2015 selain bahwa BAP PAUD dan PNF dapat dibantu oleh POKJA 
Akreditasi PAUD dan PNF di Kabupaten/Kota. Didalamnya ditetapkan bahwa BAN PAUD dan PNF harus 
membuat semua panduan pelaksanaan terkait dengan kedua peraturan tersebut. Dengan demikian 

maka beban pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF yang semula terpusat terdistribusi di 34 Provinsi 
dan 516 Kabupaten/Kota. 

  

Awal tahun 2016 diwarnai oleh kegiatan pembentukan BAP PAUD dan PNF dan saat ini sudah 
terbentuk BAP PAUD dan PNF di semua provinsi dengan variasi kecepatan yang berbeda. Di sisi lain 
system pengelolaan keuangan yang memakai ketentuan PMK No.190 /PMK.05/2012 memberikan 
tantangan dalam kecepatan proses penyelenggaraan kegiatan akreditasi. Kegiatan akreditasi hampir 
semua mulai berjalan pada bulan Juli 2016 dan harus berakhir pada awal Desember 2016. Dengan 
kondisi tersebut 2 provinsi terlambat untuk menyelesaikan kuota areditasi yang diberikan namun 
beberapa bisa memenuhi bahkan ada yang melampaui kuota yang diberikan. Secara keseluruhan 

penyelenggaraan akreditasi tahun ini bisa menyelesaikan 94.9% dari target kuota nasional yang ada 
yaitu sebesar 9631 program dari 10150 sasaran yang ditetapkan.  

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran kemampuan dan efektifitas struktur pelaksana 
akreditasi PAUD dan PNF yang ada, dimana dalam waktu sekitar 4 bulan efektif dapat angka 
sebagaimana tersebut diatas. 

 
 

Jakarta, 10 Februari 2017 
 
 

 
Dr.Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA 
Ketua 



BADAN AKREDITSI PENDIDIKANANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
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1.1. Akreditasi PAUD dan PNF 

Undang-Undang Republik  Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Sisdiknas) mencantumkan Pendidikan Nonformal  sebagai salah satu jalur pendidikan dan 
diperlakukan setara dengan  Pendidikan Formal. Hal tersebut mempunyai konsekwensi pemberlakuan 
penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan 

Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), sesuai  
dengan ketentuan  di dalam Peraturan Pemerintah (PP RI) no. 13 Tahun 2015 yang merupakan 
perubahan ke dua dari PP RI  no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan (SNP) dan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 59 Tahun 2012 tentang BAN PAUD dan PNF.   

Pada tahun 2016 ini juga akreditasi telah dimasukan di dalam agenda Kantor Staff Presiden, 
dimana perkembangan kemajuan kegiatan BAN PAUD dan PNF langsung dipantau untuk kemudian 
dilaporkan kepada presiden. Ini menunjukan bahwa akreditasi sebagai kegiatan yang menunjang dan 
menjamin mutu program dan satuan pendidikan merupakan program pemerintah yang penting di 
dalam pembangunan negara. 

 

1.2. Pembentukan BAP PAUD dan PNF 

Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan kedua peraturan diatas BAN PAUD dan PNF meninisiasi 
pembentukan BAP PAUD dan PNF di 34 provinsi dengan mengeluarkan panduan pembentukan dan 
tatakelolanya. Dengan dibantu oleh Surat Edaran Mendikbud pada bulan Maret 2016 pembentukan 
dapat dipercepat dan berkembang sebagai berikut:  

 

Grafik no.1. Waktu pembentukan BAP  PAUD dan PNF 

 



Dengan kondisi tersebut maka Starting point pelakasanaan akreditasi disetiap provinsi berbeda satu 
sama lainnya, disamping ditentukan juga oleh besarnya kuota yang telah disepakati pada rapat 
koordinasi akhir tahun 2015. 

Dihadapan UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, keberadaan dan pembiayaan 
pekerjaan BAP PAUD dan PNF masih menjadi polemik di beberapa provinsi namun pada beberapa 
provinsi mendapat bantuan pembiayaan untuk tugas-tugas yang terkait tidak langsung dengan 
akreditasi. 

 

1.3. Perkembangan Akreditasi PAUD dan PNF 

Akreditasi PAUD dan PNF dimulai sejak tahun 2008, setelah badan nasional terkit dibentuk pada 
bulan Desember tahun 2006. Bermula dengan kuota yang terbatas dan relative sangat kecil dibanding 
keberadaan jumlah PAUD dan PNF yang pertumbuhannya sngat besar khususnya PAUD. Pada tahun 
2015 pertama kali kuota sasaran akreditasi dinaikan sekitar 500% maka pelaksanaan akreditasi mulai 
terbagi antara terpusat dan sebagian pada beberapa provinsi yang telah membentuk badan 
perbantuan (pokja). Menyadari pertumbuhan yang besar maka tahun 2016 dengan dikeluarkannya PP 
RI no.13 tentang perubahan kedua PP no. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada bulan 
Maret 2014 dan Permendikbud no. 52 tentang BAN PAUD dan PNF pada Desember 2014 kota sasaran 
akreditasi dinaikan menjadi 20.000 satuan yang pada perjalanannya mengalami menyusutan anggaran 
menjadi 10.150 satuan.  

Perkembangan akreditasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

 

 

Grafik no.2. Pertumbuhan satuan PAUD dan PNF nasional  Grafik no.2. Pertumbuhan kuota sasaran akreditasi  

PAUD dan PNF dan sasaran terakreditasi 

 
 
 



 

Grafik no.4. Persentase total program/satuan sesuai jenis sasaran yang 

terakreditasi sampai dengan tahun 2016 

 
 

    

 

Grafik no.5. kuota sasaran akreditasi per provinsi dan realita capaian akreditasi  tahun 2016 

 

 

 



 

 

 

Grafik no.6. status akreditasi program/satuan PAUD dan 

PNF pada tahun 2016 

 Grafik no.7. jumlah pemohon akreditasi berdasar jenis 

sasaran dan status hasil akreditasi PAD dan PNF 2016 

 

 

 

 

Grafik no.8. status hasil proses akreditasi per jenis 

sasaran PAUD dan PNF tahun 2016 

 Grafik no.9. status hasil akreditasi per jenis sasaran PAUD 

dan PNF tahun 2016 

 

 

 

 

Grafik no.10. Status hasil akreditasi per-provinsi di 

regional 1 PAUD DIKMAS 

 Grafik no. 11. Status hasil akreditasi per-provinsi di regional 

2 PAUD DIKMAS 

 



 

 

 

Grafik no.12. Status hasil akreditasi per-provinsi di 

regional 3 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.13. Status hasil akreditasi per-provinsi di regional 

4 PAUD DIKMAS 

 

 

 

 

Grafik no.14. Status hasil akreditasi per-provinsi di 

regional 5 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.15. Status hasil akreditasi per-provinsi di regional 6 

PAUD DIKMAS 

 

 

 

 

Grafik no.16. Status hasil akreditasi per-provinsi di regional 

7 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.17. Status hasil akreditasi per-provinsi di 

regional 8 PAUD DIKMAS 

 



Berdasarkan jenis sasaran yang terakreditasi disetiap provinsi yang terbagi kedalam regionalisasi PAUD 
DIKMAS hasil akreditasi tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Grafik no.18. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 1 PAUD 

DIKMAS 

 Grafik no.19. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 2 PAUD 

DIKMAS 

 

 

 

 

Grafik no.20. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD 

dan PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 3 

PAUD DIKMAS 

 Grafik no.21. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 4 PAUD 

DIKMAS 

 



 

 

 

Grafik no.22. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 5 PAUD 

DIKMAS 

 Grafik no.23. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 6 PAUD 

DIKMAS 

 

 

 

 

Grafik no.24. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 7 PAUD 

DIKMAS 

 Grafik no.25. gambaran jumlah jenis sasaran PAUD dan 

PNF terakreditasi  di provinsi dalam regional 8 PAUD 

DIKMAS 

 

 

Kondisi PAUD dan PNF disetiap provinsi berbeda satu dengan lainnya dilihat dari jumlah populasi dan 
yang sudah terakreditasi. Hal tersebut memberikan gambaran akan kemungkinan waktu penyelesaiaan 
akreditasi yang berbeda satu provinsi terhadap yang lainnya. Hal ini juga akaan sangat ditentukan oleh 
jumlah asesor yang ada saat ini atau yang harus diadakan dikemudian hari.  Gambaran tersebut dapat 
dilihat sebagai berikut: 

  

 



 

 

 

Grafik no.26. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di 

provinsi dalam regional 1 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.27. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di provinsi 

dalam regional 2 PAUD DIKMAS 

 

 

 

 

 

 

Grafik no.28. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di 

provinsi dalam regional 3 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.29. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di provinsi 

dalam regional 4 PAUD DIKMAS 

 

 

 

 



 

 

 

Grafik no.30. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di 

provinsi dalam regional 5 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.31. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di provinsi 

dalam regional 6 PAUD DIKMAS 

 

 

 

 

 

Grafik no.32. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di 

provinsi dalam regional 7 PAUD DIKMAS 

 Grafik no.33. gambaran jumlah sasaran dan 

program/satuan PAUD dan PNF terakreditasi  di provinsi 

dalam regional 8 PAUD DIKMAS 

 

 

Gambaran sebaran asesor BAN PAUD dan PNF saat ini disetiap provinsi diusahakan jumlahnya sesuai 
dengan besaran populasi program/satuan PAUD dan PNF yang terdapatdi setiap provinsi. Secara grafis 
keberadaannya sebagai berikut:  

 



 

Grafik no.34. gambaran jumlah dan sebaran asesor BAN PAUD dan PNF disetiap provinsi erbagi dalam pengkhususan 

sesuai sasaran akreditasi (PAUD, LKP dan PKBM) 

 

 

1.4. Mekanisme Akreditasi Program dan Satuan PAUD dan PNF 

 

 
Gambar 1. Struktur mekanisme akreditasi BAN PAUD & PNF  

 



1.5. Organisasi Pelaksana Akreditasi PAUD dan PNF 2016 

 

Secara keseluruhan organisasi pelaksana akreditasi PAUD dan PNF dari pusat sampai provinsi 
terbagi atas BAN PAUD dan PNF dan BAP PAUD dan PNF. Keduanya mempunyai struktur dan fungsi-
fungsi yang sama, disesuaikan denga Permendikbud no. 52 tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF. 
Prinsip kewenangan yang dimiliki setiap anggota adalah sama, memanuhi prinsip Kolektif Kolegial, 
dimana setiap keputusan  atau kebijaka yang diambil merupakan hasil bersama yang diambil melalui 
kesepakatan di dalam siding pleno anggota. Struktur organisasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 
Gambar 2. Struktur organisasi kerja anggota BAN-BAP PAUD dan PNF 

 

Untuk perioda kedua ini anggota BAN PAUD dan PNF berdasarkan pembagian tugasnya adalah 

sebagai berikut:  

 



Ketua  :  Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA (merangkap Anggota) 

Sekretaris  :  Perdana Afif Luthfi ST; MT (merangkap anggota) 

Anggota :  Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D. (Komisi SIMA) 

Dr. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd. (Komisi SIMA) 

Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. (Komisi PKA)  

Dr. Ari Fadiati, M.Si. (Komisi PKA) 

Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Komisi Renbang) 

Ir. H. Mochammad Ilyas (Komisi Renbang) 

Dr. Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA. (Komisi Akreditasi) 

Betty Kastiawati Sabana, M.Pd. (Komisi Akreditasi) 

Dr. Djauzi Moedzakir, MA. (Komisi SPM) 

Dr. Suwandi, M.Psi. (Komisi SPM) 

 

 

Sesuai dengan sasaran akeditasi maka anggota BA PAUD dan PNF masih diberikan tugas untuk mendalami 

permasalahan terkait sasaran akreditasi dan terbagai atas kelompok kerja sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3. Penugasan anggota BAN PAUD dan PNF untuk pendalaman materi 

 

 

 


