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1
Kebijakan Umum



Kebijakan Umum

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Nawacita yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019

 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

 Melakukan revolusi karakter bangsa.

 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional.

 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia.



Kebijakan

Arah Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan

dalam ekosistem pendidikan.

2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.

3. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan masyarakat dan keluarga, serta pendidikan anak berkebutuhan khusus.

4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.

5. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian

bahasa sebagai pengantar pendidikan.

6. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Visi
Mewujudkan Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong



2
Dasar Hukum Akreditasi PAUD dan PNF



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1

(22) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan

pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal Dan Nonformal Pada Setiap Jenjang

Dan Jenis Pendidikan;

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah

dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, sebagai bentuk akuntabilitas publik;

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Akreditasi PAUD dan PNF



Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 1

(32) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang
menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

Pasal 2

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar
nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk
menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula
dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk
melakukan akreditasi

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk
akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif
dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar
Nasional Pendidikan



Pasal 87

(1.c.) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)

dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF terhadap program dan/atau satuan PAUD

dan pendidikan jalur nonformal.

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN PAUD

dan PNF dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur.

(2.a.) Pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi oleh
badan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c.) berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



Pasal 89

(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah
dan/atau sertifikat kompetensi

(5) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diterbitkan oleh Satuan
Pendidikan yang Terakreditasi atau oleh Lembaga Sertifikasi mandiri yang dibentuk
oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik
yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi

Pasal 92

(5) BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu
pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada
Pemerintah dan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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Tujuan dan Manfaat Akreditasi PAUD dan PNF



Tujuan dan Manfaat Akreditasi PAUD Dan PNF

Tujuan

Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Manfaat

 Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya
meningkatkan mutu program PAUD dan PNF secara berkelanjutan,
terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
regional, nasional, bahkan internasional

 Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan
akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja
satuan PAUD dan PNF



- Ki Hadjar Dewantara

“Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah”

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Terima kasih.

litbang.kemdikbud.go.id


