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PENGANTAR 

 

Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Akreditasi Nasional  Pendidikan Non Formal 

(BAN-PNF) adalah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan (lembaga) 

dan/atau program pendidikan non formal.  Akreditasi ini dilakukan untuk menilai 

kelayakan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan non formal. Untuk 

menilai kelayakan tersebut perlu disusun suatu instrumen akreditasi yang mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, yang mencakup 8 komponen 

yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (4) 

Standar Penilaian (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana 

dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8)Standar Pembiayaan. 

Berkenaan dengan penilaian kelayakan satuan dan program PNF, maka Standar Isi 

dan Standar Kompetensi Lulusan menjadi fokus yang utama. 

Instrumen akreditasi merupakan alat untuk memperoleh data secara objektif dari 

seluruh komponen akreditasi, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan 

situasi dan kondisi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang 

sesungguhnya. Untuk itu, instrumen ini harus diisi oleh pengelola satuan pendidikan 

(lembaga) atau pihak yang bertanggungjawab atas terselenggaranya program 

pendidikan non formal dengan memberikan jawaban dan informasi yang sebenarnya, 

sehingga diperoleh hasil akreditasi yang objektif dan akuntabel. Sesuai dengan 

prosedur akreditasi pendidikan non formal yang telah ditetapkan oleh BAN-PNF, 

setelah proses evaluasi diri dengan mengisi instrumen akreditasi, tim asesor akan 

melakukan visitasi untuk melakukan validasi terhadap data yang telah disampaikan 

kepada BAN-PNF.  

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. 

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 

(BAN-PNF) 
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PENJELASAN UMUM 
 

1. Sebelum mengisi  instrumen akreditasi , agar Saudara membaca dan mempelajari  

Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi terlebih dahulu. Di samping itu, untuk 

memudahkan dalam pengisian, mohon agar mempersiapkan seluruh dokumen 

pendukung yang diperlukan dan terkait dengan proses akreditasi.  

2. Instrumen akreditasi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu: 

 Bagian Pertama yang memuat (1) Pernyataan Pimpinan Lembaga/ Penyelenggara 

Program, dan (2) data yang terkait dengan identitas program dan/atau satuan 

pendidikan non formal; 

 Bagian Kedua yang berisi butir-butir pernyataan yang mencakup 8 standar 

nasional pendidikan. Butir-butir pernyataan tersebut dapat berbentuk (1) 

Pernyataan Terbuka yaitu pernyataan yang harus dilengkapi, diisi, atau diberi 

penjelasan dan berbentuk (2) Pernyataan Tertutup yaitu pernyataan yang telah 

disediakan pilihan.  

3. Pengisian data untuk pernyataan terbuka dilakukan dengan mengisi data pada ruang 

yang tersedia. Apabila ruang tersebut tidak cukup, maka data dapat ditulis pada 

lembar terpisah dengan memberikan tanda nomor butir pernyataan dan halaman 

instrumen. Sedangkan untuk pernyataan tertutup cukup dengan memberikan tanda 

cek (√) pada pilihan yang sesuai.  

4. Untuk beberapa butir pernyataan yang saling berkaitan satu sama lain, maka 

pengisian data harus lengkap dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya. 

5. Satuan dan program PNF melampirkan fotokopi dokumen pendukung pada setiap 

butir pertanyaan yang terkait dengan data dan informasi. 

6. Instrumen ini terdiri dari 134 butir pernyataan dengan rincian sebagai berikut: 

 Standar Isi         23 Butir 
 Standar Proses        12 Butir 

 Standar Kompetensi Lulusan      12 Butir 

 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan         15 Butir 

 Standar Sarana dan Prasarana      23 Butir 

 Standar Pengelolaan       26 Butir 

 Standar Pembiayaan               7 Butir 

 Standar Penilaian          16 Butir 
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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : ________________________________________________ 

Jabatan  : ________________________________________________ 

Nama Lembaga  : ________________________________________________ 

Alamat Lembaga : ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

Dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang diberikan dalam dokumen ini 

adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Apabila data dan informasi 

yang diberikan tidak benar kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan 

hukum dan peraturan yang berlaku.  

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung 

jawab.  

  

Dibuat di   : ____________________________ 

Pada tanggal   : ____________________________ 

 

 Yang menyatakan,*) 

 

 

 

 

 (________________________) 

 

 

 

 

____________________________________________________________  
Keterangan: *) tanda tangan di atas meterai  secukupnya, dilengkapi dengan stempel lembaga 
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IDENTITAS 

 

Nama Lembaga     : ……….................................................................. 

Nama Program     : ……….................................................................. 

 

Surat Ijin Operasional Lembaga *): 

   - Nomor       : ……….................................................................. 

   - Tanggal      : ……….................................................................. 

   - Diterbitkan oleh                : ……….................................................................. 

   - Nomor Rekening                : ……….................................................................. 

   - NPWP                           : ……….................................................................. 

 

Akta notaris *): 

   - Nomor                                  : ............................................................................. 

   - Tanggal                                : ............................................................................. 

   - Ditandatangani oleh             : ............................................................................. 

 

Tanggal, Bulan & Tahun  

dimulainya Penyelenggaraan: ............................................................................ 

 

Alamat      : ……….................................................................. 

         ……….................................................................. 

         Kabupaten/Kota**) ………................................... 

         Provinsi .............………....................................... 

Nomor Telepon      : ……….................................................................. 

Nomor HP       : ……….................................................................. 

Nomor Faksimili      : ……….................................................................. 

e-mail        : ……….................................................................. 

Homepage       : ……….................................................................. 

 

*) Lampirkan fotokopi dokumen     

**) Coret yang tidak perlu 
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1.1 KURIKULUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

Struktur Kurikulum 

a. Keberadaan Prosedur penyusunan kurikulum? (Ada/Tidak, jika ada 

lampirkan bukti) 

□ Alur Prosedur 

□ Definisi-definisi alur Prosedur. 

□ Ruang Lingkup 

□ Penanggung Jawab/Person in charge 

b. Landasan prosedur penyusunan kurikulum ?: 

□ Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

□ Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

□ IWA2. Quality Management system Guidelines for the Application of 

ISO 9001:2000 in education. 

□ Standar Kursus 

c. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan kurikulum ? : 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Konsorsium pada tiap lembaga ketrampilan 

□ Tenaga ahli dari organisasi profesi 

□ Lainnya,  

(harus lampirkan bukti fisik)  

d. Keahlian apa yang harus dimiliki oleh orang yang terlibat dalam 

penyusunan kurikulum?: 

□ Manajemen Pendidikan 

□ Evaluasi Pendidikan 

1. STANDAR ISI 
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□ Pendidik / Tenaga Kependidikan 

□ Teknologi Pendidikan 

□ Metodologi Pendidikan 

□ Ketrampilan dibidangnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

Model Kurikulum 

a. Keberadaan Prosedur penetapan model kurikulum?  

□ Bagan Prosedur 

□ Definisi-definisi bagan Prosedur. 

□ Ruang Lingkup  

□ Penanggung Jawab/Person in charge 

     (lampirkan bukti) 

b. Landasan prosedur penetapan model kurikulum : 

□ Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

□ Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

□ IWA2. Quality Management system Guidelines for the Application of 

ISO 9001:2000 in education. 

□ Standar kursus 

c. Siapa yang terlibat dalam penetapan model  kurikulum ? : 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Lainnya,  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(lengkapi dengan bukti) 

d. Keahlian apa yang harus dimiliki oleh orang yang terlibat dalam  

penetapan model kurikulum ?: 

□ Manajemen Pendidikan 

□ Evaluasi Pendidikan 
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□ Metodologi pendidikan 

□ Teknologi pendidikan 

(lampirkan dengan bukti) 

 

1.2 EVALUASI KURIKULUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Bentuk Evaluasi Kurikulum 

a. Apa saja jenis evaluasi terhadap kurikulum?  

□ Wawancara 

□ Kuisioner/Angket  

□ Tinjauan Lapangan (Kebutuhan Pasar) 

□ Lainnya…………………………………… 

           (lampirkan bukti) 

b. Tujuan evaluasi terhadap kurikulum?  

□ Validitas 

□ Keandalan  

□ Legalitas 

□ Kemutakhiran 

(lampirkan kurikulum) 

c. Instrumen evaluasi terhadap kurikulum?  

□ Formulir Wawancara 

□ Formulir Kuisioner/Angket  

□ Formulir Tinjauan Lapangan (Kebutuhan Pasar) 

□ Lainnya……………………………………………………………………….. 

□ Check List 

□ Petugas 

d. Waktu pelaksanaan evaluasi terhadap kurikulum ?: 

□ < Tiga bulan sekali 

□ < Enam bulan sekali 

□ < Satu tahun sekali 

(lampirkan bukti ) 

e. Manfaat evaluasi terhadap kurikulum: 
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□ Keandalan kurikulum. 

□ Validitas relevansi dengan kondisi mutakhir 

□ Legalitas kesesuaian terhadap Undang-undang dan peraturan yang 

berlaku 

□ Kemutahiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

Prosedur Evaluasi Kurikulum 

a. Landasan prosedur terhadap penetapan model kurikulum?  

□ Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem endidikan 

Nasional 

□ Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

□ IWA2. Quality Management system Guidelines for the Application of 

ISO 9001:2000 in education 

□ Standar kursus 

b. Prosedur penetapan terhadap model evaluasi kurikulum ?: 

□ Ujicoba 

□ Evaluasi lapangan 

□ Lainnya, 

sebutkan..................................................................................... 

(lampirkan bukti) 

c. Prosedur penetapan kriteria model evaluasi kurikulum: 

□ Keluaran program 

□ Pembentukan tim 

□ Pembentukan kerangka evaluasi 

□ Simulasi  
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1.2.3 

Frekuensi Evaluasi Kurikulum 

a. Jenis evaluasi berkala terhadap kurikulum? 

□ Wawancara 

□ Kuisioner/Angket  

□ Tinjauan Lapangan (Kebutuhan Pasar) 

□ Lainnya………………………………………………………………………. 

(lampirkan bukti) 

b. Tujuan evaluasi berkala terhadap kurikulum? 

□ Validitas 

□ Keandalan  

□ Legalitas 

□ Kemutakhiran 

(lampirkan kurikulum) 

c. Waktu evaluasi berkala terhadap kurikulum? 

□ < Tiga bulan sekali 

□ < Enam bulan sekali 

□ < Satu tahun sekali 

(lampirkan bukti ) 

d. Durasi evaluasi berkala terhadap kurikulum? 

□ Selama 1 minggu 

□ Selama 2 Minggu 

□ Lebih dari 2 minggu 

 

1.2.4 Pelaku Evaluasi Kurikulum 

a. Siapa yang terlibat dalam evaluasi terhadap kurikulum? 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Lainnya, sebutkan  

      (lampirkan bukti fisiknya) 
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 b. Keahlian apa yang harus dimiliki oleh orang yang terlibat dalam evaluasi 

kurikulum? 

□ Manajemen Pendidikan 

□ Evaluasi Pendidikan 

□ Metodologi pendidikan 

□ Teknologi pendidikan 

(lampirkan dengan bukti) 

c. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam evaluasi kurikulum : 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Lembaga penyelenggara/kursus dan pelatihan 

□ Lainnya, sebutkan................. 

(lampirkan bukti fisiknya) 
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2. STANDAR PROSES 

 

2.1 PROGRAM PEMBELAJARAN 

2.1.1 

3 (Tiga) Jenis Program Pembelajaran 

a. Penyelenggaraan 3 Jenis program pembelajaran? 

□ Nama Program……………………………………………………………….. 

□ Sifat Program (regular, intensif, privat) 

□ Ruang Lingkup Program (Lokal, Nasional, Internasional) 

b. Tujuan penyelenggaraan tiga jenis program pembelajaran? 

□ Efisiensi 

□ Efektifitas 

□ Kebutuhan Pasar 

c. Silabus penyelenggaraan tiga jenis program pembelajaran? 

□ Keberadaan Silabus 

□ Kesesuaian kepada Standar yang berlaku 

□ Tinjauan secara berkala  

d. Pelaksanaan penyelenggaraan tiga jenis program pembelajaran? 

□ Ketepatan Waktu 

□ Ketepatan Durasi 

□ Ketepatan Sumber Daya Manusia 

□ Kelengkapan Sarana dan prasarana 

 

2.1.2 

1 (Satu) Jenis Program Ketrampilan 

a. Penyelenggaraan satu Jenis program keterampilan? 

□ Nama Program……………………………………………………………….. 

□ Sifat Program (regular, intensif, privat) 

□ Ruang Lingkup Program (Lokal, Nasional, Internasional) 

b. Tujuan penyelenggaraan satu jenis program keterampilan? 

□ Efisiensi 

□ Efektifitas 

□ Kebutuhan Pasar 
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 c. Silabus penyelenggaraan satu jenis program keterampilan? 

□ Keberadaan Silabus 

□ Kesesuaian kepada Standar yang berlaku 

□ Tinjauan secara berkala 

d. Pelaksanaan penyelenggaraan satu jenis program keterampilan? 

□ Ketepatan Waktu. 

□ Ketepatan Durasi. 

□ Ketepatan Sumber Daya Manusia 

□ Kelengkapan Sarana dan prasarana 

 

2.1.3 

1 (Satu) Jenis Program Keterampilan Unit Usaha 

a. Penilaian hasil pembelajaran satu jenis program keterampilan unit usaha 

□ Ruang Lingkup Program Unit Usaha (Lokal, Nasional, Internasional) 

□ Peninjauan secara berkala (3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan) 

b. Tujuan program penilaian hasil pembelajaran satu jenis program unit 

usaha? 

□ Keandalan Program Unit Usaha 

□ Relevansi Program Unit Usaha dengan kondisi mutakhir 

□ Konsistensi mutu program Unit Usaha 

□ Kontribusi terhadap target pemerintah 

c. Silabus hasil pembelajaran satu jenis program unit usaha 

□ Keberadaan Silabus 

□ Kesesuaian kepada Standar yang berlaku 

□ Tinjauan secara berkala  

□ Frekuensi peninjauan/perubahan Silabus secara tahunan/bulanan 

d. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran satu jenis program unit usaha?  

□ Ketepatan Waktu 

□ Ketepatan Durasi 

□ Kelengkapan Sarana dan prasarana 
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3.1 PROFIL KOMPETENSI 

3.1.1 

Prosedur Penentuan Standar Kompetensi 

a. Adakah landasan hukum, peraturan, dan pedoman  untuk penentuan 

standar kompetensi utama? 

□ Ada 

□ Tidak ada 

     Jika ada, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya ......................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam penentuan kompetensi utama? : 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Lainnya, sebutkan 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 (lampirkan bukti fisiknya) 

c. Keahlian apa yang harus dimiliki oleh orang yang terlibat dalam 

penyusunan kompetensi utama? 

□ Menguasai kompetensi utama 

□ Memiliki pengalaman di bidangnya 

□ Lainnya, sebutkan………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….  

d. Prosedur penentuan unit kompetensi utama 

□ Ujicoba 

□ Analisis lapangan 

□ Survey kebutuhan pasar 

□ Lainnya, sebutkan................................................................................... 

     (lampirkan bukti) 

 

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
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3.1.2 

Prosedur Penentuan Kompetensi Dasar 

a. Adakah landasan hukum, peraturan, dan pedoman untuk penentuan 

kompetensi penunjang ? 

□ Ada 

□ Tidak Ada 

Jika ada, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya .................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam penentuan kompetensi penun jang?  

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Lainnya, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....... 

(Jawaban bisa lebih dari satu) 

c. Keahlian apa yang harus ada dalam kompetensi penunjang ? : 

□ Menguasai kompetensi utama 

□ Memiliki pengalaman di bidangnya 

□ Lainnya, sebutkan…………………………………………………….. 

d. Unit kompetensi apa yang harus ada dalam kompetensi penunjang? 

□ Ujicoba 

□ Analisis lapangan 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................... 

(lampirkan bukti) 
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3.1.3 

Prosedur Penentuan Kompetensi Lainnya 

a. Adakah landasan hukum, peraturan, dan pedoman untuk penentuan 

kompetensi lainnya? 

□ Ada 

□ Tidak Ada 

Jika ada, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya .................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam penentuan kompetensi lainnya?  

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota 

□ Lainnya, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....... 

(Jawaban bisa lebih dari satu) 

c. Keahlian apa yang harus ada dalam kompetensi lainnya ? : 

□ Menguasai kompetensi utama 

□ Memiliki pengalaman di bidangnya 

□ Lainnya, sebutkan……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

d. Unit kompetensi apa yang harus ada dalam kompetensi lainnya? 

□ Ujicoba 

□ Analisis lapangan 

□ Analisis kebutuhan pasar 

□ Lainnya, sebutkan.............................................................................. 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

(lampirkan bukti) 
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4.1 PENDIDIK 

4.1.1 Kualifikasi Pendidik 

 

Tuliskan kualifikasi pendidik / Instruktur kursus yang ada pada lembaga anda, pada tabel 

berikut ini: 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Kepegawaian 

Umur Status 

Perkawinan 

Domisili Kecukupan 

Keahlian  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

Dst         

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 

 

4.1.2 Kompetensi Pendidik 

Tuliskan kompetensi pendidik / Instruktur kursus yang ada pada lembaga anda, pada tabel 

berikut ini: 

 

4.1.2.1  Paedagogik 

 

 

No Nama Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, 

Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      

4.  PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
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4.1.2.2  Profesional 

 

 

4.1.2.3  Sosial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, 

Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      

No Nama Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, 

Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      
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4.1.2.4 Kepribadian 

 

4.1.3 

Pengembangan Karir Pendidik  

Pendidik/Instruktur kursus mengikuti pelatihan peningkatan 

mutu/kompetensi untuk pengembangan karir 

□ Ya 

□ Tidak 

Bila Ya, Berapa persen yang mengikuti pelatihan tersebut? ……..............................% 

Tuliskan daftar Pendidik/Instruktur Kursus yang melakukan peningkatan 

mutu/kompetensi dengan mengikuti pelatihan 

No Nama Jenis 

Pelatihan 

Jumlah Hari 

Dan Tahun 

Penyelenggara 

Pelatihan 

Pedoman 

(Ada/Tidak) 

Lembaga 

Penyelenggara 

Sertifikat 

(Ada/Tidak) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

3       

Dst       

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 

 Adakah rencana pemanfaatan pasca pengembangan mutu/kompetensi 

 

 

□ Ada 

□ Tidak 

No Nama Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, 

Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      
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 Jika ada rencana pemanfaatan pasca pelatihan, sebutkan rencana tersebut ! 

□ Membuka jurusan/program kursus yang baru 

□ Penambahan tanggung jawab yang lebih besar 

□ Lainnya, sebutkan 

 

4.2 TENAGA KEPENDIDIKAN 

4.2.1 Kualifikasi Tenaga Kependidikan 

 

Tuliskan kualifikasi tenaga kependidikan yang ada pada lembaga anda, pada tabel berikut ini: 

 

4.2.1.1 Paedagogik 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Kepegawaian 

Umur Jabatan  Status 

Perkawinan 

Domisili Kecukupan 

Keahlian  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

3          

Dst          

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 

 

 

4.2.1.2 Profesional 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Kepegawaian 

Umur Jabatan  Status 

Perkawinan 

Domisili Kecukupan 

Keahlian  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

3          

Dst          

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 
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4.2.1.3 Sosial 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Kepegawaian 

Umur Jabatan  Status 

Perkawinan 

Domisili Kecukupan 

Keahlian  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

3          

Dst          

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 

 

4.2.1.4 Kepribadian 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Kepegawaian 

Umur Jabatan  Status 

Perkawinan 

Domisili Kecukupan 

Keahlian  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

3          

Dst          

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 

 

4.2.2 Kompetensi Tenaga Kependidikan 

Tuliskan kompetensi tenaga kependidikan yang ada pada lembaga:  

4.2.2.2 Paedagogik 

No Nama & Jabatan Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      
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4.2.2.3 Profesional 

 

4.2.2.3  Sosial 

 

4.2.2.4  Kepribadian  

 

 

 

No Nama & Jabatan Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      

No Nama & Jabatan Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

Dst      

No Nama & Jabatan Jenis 

Kompetensi 

Jenjang  

(Dasar, Terampil, 

Mahir) 

Unit Kompetensi 

yang dimiliki 

Kecukupan 

Keahlian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      
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4.2.3 Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan peningkatan mutu/kompetensi 

□ Ya 

□ Tidak 

Bila Ya, Berapa persen yang mengikuti pelatihan tersebut? ….............................….% 

Tuliskan daftar tenaga kependidikan yang melakukan peningkatan mutu/kompetensi 

dengan mengikuti pelatihan 

No Nama Jenis 

Pelatihan 

Jumlah Hari 

Dan Tahun 

Penyelenggara 

Pelatihan 

Pedoman 

(Ada/Tidak) 

Lembaga 

Penyelenggara 

Sertifikat 

(Ada/Tidak) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

3       

Dst       

Lampirkan fotokopi dokumen untuk pernyataan di atas 

Adakah rencana pemanfaatan pasca pengembangan mutu/kompetensi 

□ Ada 

□ Tidak 

Jika ada rencana pemanfaat pasca pelatihan, sebutkan rencana tersebut 

□ Perbaikan sistem manajemen kantor sesuai hasil training 

□ Mentransfer ilmu yang didapat ke karyawan lainnya 

□ Lainnya, sebutkan…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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5.   STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

 

5.1 PRASARANA  

5.1.1 Tanah dan Gedung 

a. Status Kepemilikan tanah 

□ Hak Milik 

□ Hibah 

□ Pinjaman 

□ Sewa 

b. Luas tanah…………………………………………………………………………….. m2 

Gedung 

a. Jenis kepemilikan gedung 

□ Sendiri 

□ Bersama 

□ Sewa 

b. Kapasitas kepemilikan gedung .............................................…………………..Lokal 

c. Kondisi gedung 

□ Sangat Baik 

□ Baik 

□ Kurang Baik 

d. Pemakaian Gedung 

□ Sangat Tepat Guna 

□ Tepat Guna 

□ Kurang Tepat Guna 
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5.2  Sarana  

5.2.1 Ruang 

Kepemilikan Ruang Keterangan 

1. Jumlah Ruang yang 

dimiliki………………………………………………………………..unit 

2. Jenis-jenis Ruangan 

□ Ruang Belajar 

□ Ruang Praktikum 

□ Ruang Tunggu 

□ Ruang Pendidik 

□ Ruang Ibadah 

□ Ruang Tenaga Kependidikan 

□ Ruang Pimpinan 

□ Ruang Penerima Tamu 

□ Ruang Penyimpanan 

□ Toilet 

3. Kapasitas Ruangan 

□ Ruang Belajar...........................................................................................m2 

□ Ruang Praktikum........................…..........................................................m2 

□ Ruang Tunggu..........................................................................................m2 

□ Ruang Pendidik........................................................................................m2 

□ Tempat Ibadah.........................................................................................m2 

□ Ruang Tenaga Kependidikan...................................................................m2 

□ Ruang Pimpinan.......................................................................................m2 

□ Ruang Penerima Tamu............................................................................m2 
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Kepemilikan Ruang Keterangan 

□ Ruang 

Penyimpanan...........................................................................................m2 

□ Toilet........................................................................................................m2 

4. Kondisi Ruangan 

Ruang Belajar                                        Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Praktikum                                   Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Tunggu                                       Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Pendidik                                     Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Tenaga Kependidikan                Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Pimpinan                                    Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Tamu                                          Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Ruang Penyimpanan                             Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

Toilet                                                      Sangat Baik     Baik    Kurang Baik 

5. Kelengkapan Ruangan 

Ruang Belajar                                        Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Praktikum                                   Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Tunggu                                       Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Pendidik                                     Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Tenaga Kependidikan                Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Pimpinan                                    Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Tamu                                          Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Ruang Penyimpanan                             Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 

Toilet                                                      Sangat Lengkap     Lengkap    Kurang Lengkap 
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Kepemilikan Ruang Keterangan 

6. Pemakaian Ruangan 

Ruang Belajar                          Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Praktikum                     Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Tunggu                         Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Pendidik                       Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Tenaga Kependidikan  Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Pimpinan                      Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Tamu                            Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Ruang Penyimpanan               Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

Toilet                                        Sangat Tepat Guna     Tepat Guna    Kurang Tepat Guna 

 

5.2.2 Pustaka 

5.2.2.1 Kepemilikan Sarana Perpustakaan 

a.Luas kepemilikan ruang perpustakaan………………..………………………………………m2 

b.Kapasitas kepemilikan perpustakaan……………….……………………………………..Orang 

c.Kondisi kepemilikan perpustakaan 

□ Layak 

□ Tidak Layak 

□ Perlu renovasi 

d. Kelengkapan kepemilikan perpustakaan 

□ Rak buku 

□ Kursi 

□ Meja 

□ Papan tulis 

□ Computer 

□ Lainnya..........................................................sebutkan 
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e. Jenis pustaka yang dimiliki 

□ Umum 

□ Untuk peningkatan minat baca 

f.  Pemanfaatan pustaka 

□ Tempat mendapatkan informasi/membaca 

□ Peningkatan baca & tulis 

□ Lainnya , sebutkan ....................................................................................................... 

5.2.3. I C T 

5.2.3.1  Kepemilikan Sarana ICT 

a.Status kepemilikan ICT 

□ Milik Sendiri 

□ Sewa 

□ Dipinjamkan 

□ Hibah 

b.Kapasitas Kepemilikan ICT 

□ Sangat Lengkap 

□ Cukup Lengkap 

□ Kurang Lengkap 

c. Kelengkapan kepemilikan ICT  

□ CD Player 

□ Internet 

□ Lainnya, sebutkan ....................................................................................................... 

d. Sistem Jaringan kepemilikan ICT 

□ CD Player/DVD 

□ Internet 

□ Lainnya, 

sebutkan........................................................................................................... 

e. Pemanfaatan ICT  

□ Media pembelajaran 

□ Media informasi 

□ Lainnya, 

sebutkan........................................................................................................... 
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6. STANDAR PENGELOLAAN 

 

6.1 PERENCANAAN PROGRAM 

6.1.1 Visi, Misi, Program, dan Tujuan Lembaga 

6.1.1.1Prosedur Perencanaan visi, misi, program dan tujuan lembaga 

a. Analisis diri terhadap prosedur perencanaan visi, misi, program, dan tujuan lembaga 

□ Pembentukan tim 

□ Pembahasan tim 

□ Input dari stakeholder/pemangku kepentingan  

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

b. Analisis Pasar Kerja terhadap prosedur perencanaan visi, misi, program, dan tujuan 

lembaga 

□ Angket 

□ Wawancara 

□ Simulasi 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

c.Strategi Implementasinya terhadap prosedur perencanaan visi, misi, program, dan tujuan   

lembaga 

□ Angket 

□ Wawancara 

□ Simulasi 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 
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6.2 PELAKSANAAN  PROGRAM  KERJA 

6.2.1 Identitas 

6.2.1.1 Identitas Kepemilikan Yang Jelas 

a. Kepemilikan identitas papan nama 

□ Ada, lampirkan 

□ Tidak ada 

b. Nama kursus 

□ Ada, lampirkan 

□ Tidak ada 

c. Alamat, telepon, fax kursus 

□ Ada, lampirkan 

□ Tidak ada 

d. Nomor dan tanggal pendirian kursus 

□ Ada, lampirkan 

□ Tidak ada 

e. Program/kegiatan yang diselenggarakan kursus 

□ Minimal tiga program pembelajaran, lampirkan 

□ Minimal satu program ketrampilan, lampirkan 

f. Nomor rekening 

□ Ada, lampirkan 

□ Tidak ada 

g. NPWP 

□ Ada, lampirkan 

□ Tidak ada 

  

6.2.2 Penyelenggaraan 

6.2.2.1 Penyelenggara dan Menjalin Kemitraan 

a. Kategori penyelenggara kursus 

□ Lokal 

□ Nasional 

□ Internasional 
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b. Identitas Penyelenggara 

□ Nama lembaga 

□ Logo 

□ Akta notaries 

□ Surat ijin penyelenggaraan dari diknas setempat 

c. Kemitraan penyelenggara  

□ Kemitraan dengan DUDI sesuai dengan bidangnya 

□ Kemitraan dengan lembaga tinggi 

□ Kemitraan dengan pendidikan formal 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

 

6.2.3 Struktur Organisasi 

6.2.3.1 Kepengurusan 

a. Susunan pengurus kursus 

□ Struktur organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tenaga Pendidik) 

□ Bagan struktur organisasi 

b. Deskripsi tugas pengurus 

□ Ketua lembaga 

□ Sekretaris 

□ Bendahara 

□ Tenaga Pendidik 

c. Administrasi kepengurusan minimal 

□ Daftar hadir 

□ Notulen rapat 

□ Laporan kegiatan 
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6.3 PENGAWASAN DAN EVALUASI 

6.3.1 Bentuk 

6.3.1.1 Prosedur Pengawasan 

a. Prosedur terhadap bidang/aspek yang diawasi 

□ Manajemen  

□ Program 

□ Kurikulum 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

b. Bentuk pengawasan 

□ Pimpinan 

□ Atasan langsung 

C1.  Variabel pengawasan 

□ Keuangan 

□ SDM 

□ Peserta didik 

□ Kualitas pendidikan 

C2.  Indikator pengawasan 

□ Kesesuaian penggunaan dana 

□ Kesesuaian deskripsi tugas 

□ Kemampuan peserta didik 

□ Keselarasan DUDI 

D1. Pedoman pengawasan 

□ Pedoman tertulis pengawasan 

□ Petunjuk pelaksanaan pengawasan 

□ Petunjuk teknis pengawasan 

D2. Sangsi pelanggaran 

□ Teguran lisan 

□ Teguran tertulis 

□ Peringatan Tertulis 

□ Dinonaktifkan 
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6.4  PELAPORAN DAN PENGELOLAAN 

6.4.1 Bentuk 

6.4.1.1 Prosedur Pelaporan 

a. Bidang/aspek pelaporan 

□ Keuangan 

□ Peserta didik 

□ Kompetensi lulusan 

□ Lainnya, 

sebutkan........................................................................................................... 

b. Format laporan 

□ Laporan daftar hadir 

□ Laporan jumlah peserta didik  

□ Laporan kelulusan 

□ Laporan keuangan 

□ Lainnya, 

sebutkan........................................................................................................... 

c. Frekwensi pelaporan 

□ Setiap Tahun 

□ Setiap 6 Bulan 

□ Setiap 3 Bulan 

□ Lainnya, 

sebutkan........................................................................................................... 

d. Pengiriman laporan (jumlah yang dikirim) 

□ ≥ 10 

□ ≤ 9 
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7. STANDAR PEMBIAYAAN 

 

7.1 PENDANAAN 

7.1.1 Sumber 

7.1.1.1 Asal Dana 

a. Nama sumber dana 

□ Bank 

□ Swasta 

□ Swadaya/peserta didik 

□ Bantuan pemerintah 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

b. Besaran dana 

□ ≥ 200 juta 

□ 100 – 199 Juta 

□ 50 – 99 Juta 

□ ≤ 50 Juta 

c. Jenis Sumber dana 

□ Modal Sendiri 

□ Pinjaman Berbunga 

□ Bagi Hasil 

□ Hibah 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

 

7.1.2 Penggunaan 

7.1.2.1 Kebijakan Penggunaan Dana 

a. Alokasi/jenis penggunaan 

□ Penambahan Aset 

□ Penambahan Inventaris 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 

b. Tuliskan besaran penggunaan dana di atas.......................................................................... 

c. Administrasi pertanggung jawaban penggunaan dana 

□ Pembukuan lengkap (buku kas, buku bank, buku harian) 

□ Pembukuan sederhana 
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□ Tidak ada pembukuan/hanya pencatatan 

d. Mekanisme pelaporan penggunaan dana 

□ Pelaporan kepada atasan 

□ Pelaporan kepada pemberi dana 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................................... 
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8.1 PENGUKURAN 

8.1.1 

Bentuk Prosedur Penetapan Bentuk Pengukuran 

a. Landasan hukum, peraturan dan pedoman dalam penentuan prosedur 

pengukuran pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga? 

□ SK Dinas pendidikan kab /kota 

□ Lainnya, sebutkan........................................................................................ 

lampirkan bukti fisiknya: 

b. prosedur penetapan jenis bentuk pengukuran pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh lembaga ? 

□ Pembentukan tim 

□ Pembentukan kerangka acuan 

□ Simulasi 

□ Lainnya, sebutkan......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

c. Siapa sajakah yang terlibat dalam menetapkan bentuk pengukuran 

pembelajaran? Sebutkan! 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Lainnya, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

d. Kriteria prosedur penetapan bentuk pengukuran? 

□ Pengetahuan,  

□ Keterampilan,  

□ Sikap 

□ Waktu 

□ Kesesuaian dengan lapangan kerja 

……………………………………………………………………………... 

        …………………………………………………………………………….. 

8. STANDAR PENILAIAN 
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8.1.2. 

Tipe Prosedur Penetapan Bentuk Pengukuran 

a. Landasan hukum, peraturan dan pedoman dalam penentuan prosedur 

yang digunakan dalam penetapan tipe pengukuran yang dilaksanakan 

oleh lembaga? 

□ SK dinas pendidikan kab/kota 

□ Lainnya, sebutkan.......................................................................................... 

b. Jenis tipe pengukuran yang dilaksanakan oleh lembaga ? 

□ Pengukuran program pendidikan  

□ Pengukuran proses belajar 

□ Pengukuran  hasil belajar 

□ Lainnya, sebutkan……………………………………………………….. 

c. Siapa yang terlibat dalam penetapan tipe pengukuran pembelajaran. 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

Lainnya, sebutkan 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

(lampirkan bukti fisiknya) 

d. Kriteria yang digunakan  dalam menetapkan tipe pengukuran? 

□ Pengetahuan,  

□ Keterampilan,  

□ Sikap 

□ Waktu 

□ Kesesuaian dengan lapangan kerja 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 33 

8.2 EVALUASI 

8.2.1 

Bentuk Prosedur Penetapan Bentuk Evaluasi 

a. Landasan hukum, peraturan dan pedoman dalam penentuan prosedur 

yang digunakan dalam penetapan bentuk evaluasi yang dilaksanakan 

oleh lembaga. 

□ SK dinas pendidikan kab /kota 

□ Lainnya, sebutkan.......................................................................................... 

b. Jenis penetapan bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh lembaga. 

□ Internal (oleh lembaga sendiri) 

□ Dinas pendidikan kab /kota 

Lainnya, sebutkan …………………………………………………………….. 

c. Petugas yang terlibat dalam penetapan bentuk evaluasi pembelajaran. 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Lainnya, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….……………............. 

d. Kriteria prosedur penetapan bentuk evaluasi 

□ Pengetahuan  

□ Keterampilan 

□ Sikap 

□ Waktu 

□ Kesesuaian dengan lapangan kerja 

8.2.2 

Tipe Prosedur Penetapan Bentuk Evaluasi 

a. Landasan hukum, peraturan dan pedoman dalam penentuan prosedur 

yang digunakan dalam penetapan tipe evaluasi yang dilaksanakan oleh 

lembaga. 

b. Ada/tidak, lampirkan buktinya 

c. Jenis tipe evaluasi yang dilaksanakan oleh lembaga ? 

□ Awal program 

□ Tengah program 
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□ Akhir program 

□ Lainnya, sebutkan………………………………………………………… 

 d. Petugas  yang terlibat dalam penetapan tipe  evaluasi pembelajaran. 

□ Pendidik 

□ Tenaga Kependidikan/Penyelenggara 

□ Lainnya, sebutkan dan lampirkan bukti fisiknya: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

e. Kriteria yang digunakan  dalam menetapkan tipe evaluasi 

□ Pengetahuan 

□ Keterampilan  

□ Sikap 

□ Waktu 

□ Kesesuaian dengan lapangan kerja 
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 PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN  

LEMBAGA KURSUS 

 
 

1. STANDAR ISI 
 

1.1 Kurikulum    

1.1.1 

 

1.1.2 

: 

 

: 

Dipilih prosedur penyusunan kurikulum sesuai dengan jawaban yang telah 
tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi prosedur penetapan model kurikulum sesuai dengan  

jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

 
1.2 Evaluasi Kurikulum 

1.2.1 

 

1.2.2 

 

1.2.3 

 

1.2.4 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

Dipilih dan diisi bagaimana bentuk evaluasi terhadap kurikulum sesuai dengan  

jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi prosedur penetapan model kurikulum sesuai dengan  

jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi evaluasi berkala terhadap kurikulum sesuai dengan jawaban 
yang telah tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi kurikulum sesuai 

dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

 
 

2. STANDAR PROSES 
 

2.1 Program Pembelajaran 

2.1.1 

 

2.1.2 

 

2.1.3 

 

: 

 

: 

 

: 

Dipilih dan diisi penyelenggaraan 3(tiga) jenis program pembelajaran 

sesuai dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi penyelenggaraan 1(satu) jenis program keterampilan 

sesuai dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih penyelenggaraan 1(satu) jenis program unit usaha 

sesuai dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

 



Pedoman pengisian Instrumen Lembaga Kursus   

2/ 4 halaman 

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
 

3.1 Profil Kompetensi 
  

3.1.1 : Dipilih dan diisi prosedur penentuan Standar Kompetensi utama sesuai        

dengan  jawaban yang telah tersedia dan lampirkan bukti 
 

3.1.2 :  Dipilih dan diisi prosedur penentuan kompetensi dasar sesuai dengan 

jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 
  

                 3.1.3 :  Dipilih dan diisi prosedur penentuan kompetensi lainnya sesuai dengan 

jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

 

4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

4.1 Pendidik 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

: 

: 

: 

Ditulis kualifikasi Pendidik/instruktur & lampirkan bukti 

Ditulis kompetensi Pendidik/instruktur & lampirkan bukti 

Ditulis apabila Pendidik/instruktur pernah mengikuti pengembangan karir & 
lampirkan bukti 

 
 4.2 Tenaga Kependidikan 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

: 

: 

: 

Ditulis kualifikasi Tenaga kependidikan & lampirkan bukti 

Ditulis kompetensi Tenaga kependidikan & lampirkan bukti 

Ditulis apabila tenaga kependidikan pernah mengikuti pengembangan karir 
& lampirkan bukti 

 

 
 

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 
  

5.1 Prasarana 

5.1.1 : Dipilih dan diisi status kepemilikan tanah & gedung dengan jawaban yang 

telah tersedia & lampirkan bukti 

 
5.2 Sarana 

5.2.1 : Dipilih dan diisi sarana kepemilikan ruang sesuai dengan jawaban yang 

telah tersedia & lampirkan bukti  

5.2.2 : 

 

Dipilih dan diisi kepemilikan perpustakaan sesuai dengan jawaban yang 

telah tersedia & lampirkan bukti 

5.2.3 : Dipilih kepemilikan ICT sesuai dengan jawaban yang telah tersedia  

& lampirkan bukti 
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6. STANDAR PENGELOLAAN 
 

6.1 Perencanaan Program 

6.1.1 : Jika ada  prosedur perencanaan visi, misi & tujuan lembaga & lampirkan 

bukti 

Jika tidak ada berikan alasan 

  
6.2 Identitas 

6.2.1 

 

6.2.2 

6.2.3 

: 

 

: 

: 

Jika ada  kepemilikan identitas lembaga & lampirkan bukti 

Jika tidak ada berikan alasan 

Dipilih penyelenggaraan lembaga & lampirkan bukti 

Lampirkan bukti struktur organisasi lembaga 

 
6.3 Pengawasan dan evaluasi 

6.3.1 

 

 

: 

 

 

Dipilih bentuk dan prosedur pengawasan terhadap lembaga & 

Lampirkan bukti 

 

 

6.4 Pelaporan dan pengelolaan 

6.4.1 :  Dipilih bentuk pelaporan dan pengelolaan terhadap lembaga & 

Lampirkan bukti 

 
 

7. STANDAR PEMBIAYAAN 
 

7.1 Pendanaan 

7.1.1 

7.1.2 

: 

: 

Dipilih sumber pendanaan terhadap lembaga & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi kebijakan penggunaan dana lembaga & lampirkan bukti 
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8. STANDAR PENILAIAN 
 

8.1. Pengukuran 

8.1.1 

 

8.1.2 

: 

 

: 

Dipilih dan diisi prosedur penetapan bentuk pengukuran lembaga sesuai 
dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

Dipilih dan diisi prosedur penetapan tipe pengukuran lembaga sesuai 
dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

 
8.2. Evaluasi 

 

8.2.1 : Dipilih dan diisi prosedur penetapan bentuk evaluasi lembaga sesuai 
dengan jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 

8.2.2 : Dipilih dan diisi prosedur penetapan tipe evaluasi lembaga sesuai dengan 
jawaban yang telah tersedia & lampirkan bukti 
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Persyaratan  Penyelenggaraan PNF  
Lembaga Kursus 

 

1. Ruang Lingkup  
1.1 Pedoman ini berisikan persyaratan penyelengaraan Lembaga Kursus 
1.2 Pedoman ini dapat digunakan dalam pengembangan, pemeliharaan dan 

pelayanan Lembaga Kursus 
 

2. Acuan Normatif  
 Acuan  yang digunakan dalam pedoman ini adalah:  

2.1 Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2.2 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan 
2.3 Surat Keputusan Mendiknas No 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan 

Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF) 
2.4 IWA2. Quality Management system Guidelines for the Application of ISO 

9001:2000 in education. 
2.5 Kebijakan BAN PNF tahun 2007 
2.6 Standar yang berlaku 

 

3. Istilah dan Definisi  
 
3.1 Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 
 

3.2 Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 
anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 
kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik.  

 

3.3 Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, 
dan kemampuan yang dikembangkan. 

 

3.4 Jenis Pendidikan adalah kelompok yang yang didasarkan pada kekhususan 
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 

 

3.5 Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan. 

 

3.6 Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari atas lembaga kursus, lembaga 
pelatihan, kelompok belajar, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 
masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 



 

3.7 Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 
bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.    

 

3.8 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. 

 

3.9 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional 
yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan  

 

3.10 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 
Lembaga Kursus  

 

3.11 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan 
meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, 
peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. 

 

3.12 Pendidik adalah tenaga kependidkan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 
lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan 

 

3.13 Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

 

3.14 Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian , penjaminan, dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 

 

3.15 Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari 
suatu satuan pendidikan. 

 

3.16 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu program dalam satuan 
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan 
atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.  

 



 

3.17 Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) adalah 
badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan 
pendidikan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

3.18 Surat Tanda Akreditasi adalah dokumen formal atau satu set dokumen yang 
secara legal dapat dipertanggung jawabkan yang menyatakan pemberian 
akreditasi kepada satuan PNF untuk suatu Program PNF.  

 

3.19 Simbol Akreditasi adalah Simbol/Logo akreditasi yang diterbitkan oleh BAN-
PNF untuk digunakan oleh Satuan PNF yang terakreditasi, yang menunjukkan 
status akreditasi mereka sekaligus mengindikasikan langsung kelayakan 
Lembaga Kursus 

 

3.20 Banding  adalah Permintaan dari Lembaga Penyelenggara PNF untuk 
mempertimbangkan kembali keputusan yang dirasakan merugikan yang dibuat 
BAN-PNF terkait dengan penilaian kesesuaian status akreditasi PNF.  

 

3.21 Asesor Akreditasi adalah Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan 
kompetensi yang relevan dengan tugas untuk melaksanakan akreditasi 
terhadap kelayakan program dalam satuan PNF, baik secara perorangan 
maupun sebagai bagian dari tim akreditasi sesuai dengan persyaratan dan 
tugas yang ditetapkan oleh BAN-PNF   

 

3.22 Penyelenggara Lembaga Kursus adalah Suatu lembaga atau satuan PNF 
Lembaga Kursus  yang mengikuti proses Akreditasi sesuai dengan pedoman 
BAN-PNF, mencakup kegiatan permohonan, evaluasi, keputusan lisensi, 
surveilen dan lisensi ulang. Penyelenggara Lembaga Kursus merupakan obyek 
akreditasi oleh BAN-PNF.  

 

3.23 Sistem Penjaminan Mutu adalah dokumen dan rekaman kegiatan-kegiatan 
yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan 
yang mencakupi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan 
sumber untuk menerapkan manajemen dan pengelolaan mutu, serta dilakukan 
secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan 
mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.  

 

3.24 Panduan Mutu  adalah suatu dokumen yang berisi kebijakan mutu, sistem 
mutu, dan pelaksanaan mutu dalam suatu organisasi. Panduan mutu dapat 
juga membuat dokumen lain yang berhubungan dengan pengaturan mutu PNF.  

 

3.25 Surveilen adalah kegiatan-kegiatan penilaian ulang kelayakan Program PNF 
dalam satuan PNF yang dilakukan oleh BAN-PNF sehubungan dengan aspek 
dan lingkup akreditasi setelah dilakukan akreditasi, misalnya: 
- melakukan kegiatan survei lapangan  
- meminta kepada penyelenggara Program PNF untuk 

menyiapkan/menyediakan dokumen dan rekaman2 yang dibutuhkan seperti 
rekaman audit, hasil quality control untuk  membuktikan kebenaran 
kegiatan Program PNF . 

- memonitor dan mengawasi  kinerja penyelenggara Program  PNF.  



 

3.26 Penundaan Akreditasi adalah penundaan sementara pemberlakuan akreditasi 
pada suatu program dalam satuan PNF selama maksimal satu tahun untuk 
lembaga (satuan PNF) yang sedang dalam proses akreditasi.. 

 

3.27 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

3.28 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan 
Lembaga Kursus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

  

3.29 Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan dalam Program 
PNF 

  

3.30 Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 
standar kompetensi lulusan Lembaga Kursus 

  

3.31 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan 
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 
jabatan. 

  

3.32 Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, 
tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 
tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang  diperlukan 
untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam Lembaga Kursus 

  

3.33 Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan 
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar 
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan Lembaga Kursus 

  

3.34 Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya 
biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun untuk 
Lembaga Kursus 

  

3.35 Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 
peserta didik Lembaga Kursus 

 



 

3.36 Dokumen adalah format yang menjadi perencanaan untuk dilaksanakan 
(sebelum diisi data), seperti formulir, panduan mutu, prosedur, instuksi kerja 
dan fotokopi. 

 

3.37 Rekaman adalah catatan hasil pelaksanaan dan pengisian dari dokumen, 
seperti hasil formulir yang telah diisi, instruksi kerja dengan fotokopi yang telah 
diisi  

 

3.38 Kategori Persyaratan Dikelompokan dalam: 
3.38.1 Harus apabila komponen/unsur yang disebutkan dalam persyaratan 

tidak terpenuhi (non confirmity) pada program dalam satuan PNF 
akan mempengaruhi menurunnya mutu PNF secara langsung (major 
defect). 

3.38.2 Seharusnya apabila komponen/unsur yang disebutkan dalam 
persyaratan tidak terpenuhi (non confirmity) pada program dalam 
satuan PNF akan berpotensi menurunkan mutu PNF (minor defect). 

3.38.3 Sebaiknya apabila komponen/unsur yang disebutkan dalam 
persyaratan tidak terpenuhi (non confirmity) pada program dalam 
satuan PNF akan mempengaruhi kinerja PNF (efesiensi, efektifitas 
dan produktifitas). 

 

4. Persyaratan Umum  
 
4.1 Setiap program dan satuan PNF harus memenuhi standar sesuai dengan UU  RI 

No 20/2003 Pasal 35 ayat (1), aspek yang perlu di standarisasi terdiri atas 8, 
yaitu: 1) isi, 2) proses, 3) kompetensi lulusan, 4) pendidik dan tenaga 
kependidikan lainnya, 5) sarana dan prasarana, 6) pengelolaan, 7) pembiayaan, 
dan 8) penilaian.  

4.2 Ke delapan standar ini sebaiknya ditingkatkan secara berencana, berkala, dan 
berkelanjutan.   

4.3 Kriteria akreditasi satuan dan Lembaga Kursus harus menggunakan standar 
yang berlaku.  

4.4 Kepatuhan terhadap program sistem manajemen lembaga seluruh rekaman dan 
dokumen yang terkait dengan persyaratan dalam delapan standar ditetapkan 
kriteria sebagai berikut: 
4.4.1 Rekaman harus akurat 
4.4.2 Rekaman harus mutakhir 
4.4.3 Rekaman harus dapat dibuktikan 
4.4.4 Dokumen harus benar dan akurat 
4.4.5 Prosedur monitoring harus diikuti dengan baik 
4.4.6 Tindakan koreksi harus dilakukan bila tidak terdapat kesesuaian 
4.4.7 Modifikasi Program PNF yang digunakan harus mendapat persetujuan 

dari pimpinan lembaga penyelenggara kursus Otomotif  
 

5. Standar Isi 

 

5.1 Kurikulum 

5.1.1 Lembaga kursus harus memiliki struktur kurikulum 

5.1.2 Lembaga kursus seharusnya memiliki model kurikulum 

 

 



 

5.2 Evaluasi Kurikulum 

5.2.1 Lembaga kursus seharusnya memiliki bentuk evaluasi kurikulum 

5.2.2 Lembaga kursus seharusnya memiliki prosedur penetapan model 

kurikulum 

5.2.3 Lembaga kursus harus memiliki frekuensi evaluasi kurikulum 

5.2.4 Lembaga kursus harus memiliki pelaku evaluasi kurikulum 

 

6. Standar Proses 

6.1 Program Pembelajaran 

6.1.1 Lembaga kursus harus memiliki 3 jenis program pembelajaran 

6.1.2 Lembaga kursus harus memiliki 1 jenis program ketrampilan 

6.1.3 Lembaga kursus seharusnya memiliki 1 jenis program ketrampilan unit 

usaha 

 

7. Standar Kompetensi Lulusan 

7.1 Profil Kompetensi 

7.1.1 Lembaga kursus harus memiliki prosedur penentuan kompetensi utama 

7.1.2 Lembaga kursus harus memiliki prosedur penentuan kompetensi 

penunjang 

7.1.3 Lembaga kursus seharusnya memiliki prosedur penentuan kompetensi 

lainnya 

 

8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

8.1 Pendidik 

8.1.1 Lembaga kursus harus memiliki kualifikasi pendidik 

8.1.2 Lembaga kursus harus memiliki kompetensi pendidik 

8.1.3 Lembaga kursus sebaiknya melakukan pengembangan karir pendidik 

 

8.2 Tenaga Kependidikan 

8.2.1 Lembaga kursus seharusnya memiliki kualifikasi tenaga kependidikan 

8.2.2 Lembaga kursus harus memiliki kompetensi tenaga kependidikan 

8.2.3 Lembaga kursus sebaiknya melakukan pengembangan karir tenaga 

kependidikan 

 

9. Standar Sarana dan Prasarana 

9.1 Prasarana 

9.1.1 Lembaga kursus harus memiliki prasarana tanah dan gedung 

 

9.2 Sarana 

9.2.1 Lembaga kursus harus memiliki sarana ruang 

9.2.2 Lembaga kursus seharusnya memiliki sarana pustaka 

9.2.3 Lembaga kursus sebaiknya memiliki sarana ICT  

10. Standar Pengelolaan 

10.1 Perencanaan Program 

10.1.1 Lembaga kursus harus memiliki visi, misi, program, dan tujuan 

lembaga 

 

 



 

10.2 Pelaksanaan Program Kerja 

10.2.1 Lembaga kursus harus memiliki identitas kepemilikan yang jelas 

10.2.2 Lembaga kursus harus memiliki penyelenggara dan menjalin 

kemitraan 

10.2.3 Lembaga kursus seharusnya memiliki struktur organsasi 

 

10.3 Pengawasan dan Evaluasi 

10.3.1 Lembaga kursus seharusnya memiliki bentuk prosedur pengawasan 

 

10.4 Pelaporan dan Pengelolaan SIM 

10.4.1 Lembaga  kursus seharusnya memiliki bentuk prosedur pelaporan 

 

11. Standar Pembiayaan 

11.1 Pendanaan 

11.1.1 Lembaga kursus sebaiknya memiliki sumber dana 

11.1.2 Lembaga kursus seharusnya memiliki kebijakan penggunaan dana 

 

12. Standar Penilaian 

12.1 Pengukuran 

12.1.1 Lembaga kursus seharusnya memilki bentuk prosedur penetapan 

bentuk pengukuran 

12.1.2 Lembaga kursus sebaiknya memilki tipe prosedur penetapan bentuk 

pengukuran 

12.2 Evaluasi 

12.2.1 Lembaga kursus seharunya memilki bentuk prosedur penetapan 

bentuk evaluasi 

12.2.2 Lembaga kursus sebaiknya memilki tipe prosedur penetapan bentuk 

evaluasi 

 


