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PENGANTAR

• Akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan akreditasi

bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai bagian dari

keseluruhan upaya penjaminan mutu pendidikan



DOKUMEN AKREDITASI 2021

PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH 2021

POS (PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR) AKREDITASI 2021

IASP (INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN) 2020

PANDUAN SISPENA 2021





KERANGKA REFORMASI AKREDITASI

Muncul pertanyaan terkait validitas
instrumen akreditasi

Refleksi 20 tahun akreditasi

Muncul pertanyaan terkait

efektivitas proses akreditasi

mendukung penjaminan mutu

dan peningkatan kualitas

pendidikan nasional

Review kajian-

kajian empirik

akreditasi dan 

kinerja sistem

pendidikan

Perlu reformasi

manajemen agar 

akreditasi lebih

efisien & efektif, 

tanpa backlog 

Diskusi internal, 

analysis sistem

dan Instrumen

Evaluasi diri

Korelasi perkembangan status 

akreditasi dan kualitas

pendidikan lemah

Muncul pertanyaan terkait
kredibilitas sistem dan manajemen
akreditasi S/M

Kajian pustaka, 

diskusi dengan

berbagai nara

sumber ahli

Benchmarking

Rekomendasi

Perlu memperkuat

rekomendasi agar 

tindak-lanjut lebih

konkrit dan efektif

Perlu mengganti

Instrumen agar 

lebih fokus pada 

pengukuran kinerja

sekolah



PERUBAHAN MANAJEMEN DAN 
BUSINESS PROCESS

Akreditasi Baru

Visitasi
- S/M baru akreditasi

Akreditasi Ulang

Visitasi
• - S/M kinerja menurun menurut dasbor

• - S/M kinerja naik menurut dashboard + permohonan

• - S/M menurut laporan masyarakat terverivikasi

Perpanjangan Otomatis
- S/M kinerja statis menurut dasbor



KERANGKA DASAR IASP 2020
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PENJELASAN KERANGKA DASAR IASP 2020 (1)

1.Penekanan diberikan kepada kinerja (performance) satuan pendidikan
ketimbang pemenuhan persyaratan administratif (compliance).

2.Kinerja satuan pendidikan difokuskan kepada empat komponen utama:

• mutu lulusan,

• proses pembelajaran,

• mutu guru, dan

• manajemen sekolah

dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses
pembelajaran, mutu guru, yang didukung oleh manajemen sekolah/madrasah
yang efektif dan efisien.



PENJELASAN KERANGKA DASAR IASP 2020 (1)

3. Penilaian akreditasi untuk keempat komponen kinerja tersebut
menggunakan teknik

• telaah dokumen,

• observasi,

• wawancara, dan

• Angket

4. Untuk pemenuhan persyaratan menggunakan data yang bersumber dari
DAPODIK, EMIS, dan PMP



SISTEM AKREDITASI



Alur Sistem Akreditasi

MEKANISME VISITASI

MEKANISME DASBOR



Alur mekanisme dasbor monitoring 

1. BAN-S/M menggunakan data yang sudah diinput melalui system yang terintegrasi
di Kemendikbud dan Kemenag (Dapodik, EMIS, atau system lain yang tersedia) 
yang sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. 

2. BAN-S/M melalui aplikasi dasbor melakukan pemeriksaan kelengkapan dan 
validitas data yang akan digunakan untuk memprediksi perkembangan mutu
sekolah/madrasah.

3. Apabila hasil pemeriksaan data melalui dasbor menunjukan ketidaklengkapan
dan/atau ketidakvalidan data, maka BAN-S/M berkoordinasi dengan BAN-S/M 
Provinsi dan pihak terkait.

4. Dasbor akan memprediksi status mutu sekolah/madrasah berdasarkan model 
prediksi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: (a) sekolah/madrasah dengan mutu yang 
tetap (status quo), (b) sekolah/madrasah dengan mutu meningkat, (c) 
sekolah/madrasah dengan mutu menurun.

PENJELASAN ALUR SISTEM AKREDITASI (1)



Alur mekanisme dasbor monitoring 

5. Sekolah/madrasah dengan mutu yang tetap akan diperpanjang sertifikat
akreditasinya secara otomatis.

6. Sekolah/madrasah yang mutunya meningkat dan terverifikasi dengan data dasbor
tetapi tidak mengajukan untuk reakreditasi, statusnya akan diperpanjang secara
otomatis.

7. Sekolah/madrasah yang mutunya meningkat dan terverifikasi dengan data dasbor
yang mengajukan untuk reakreditasi akan menjadi sasaran akreditasi.

8. Sekolah/madrasah yang mutunya menurun dan terverifikasi dengan data dasbor
akan dijadikan sasaran akreditasi.

9. Pengambilan keputusan dilakukan bersama antara BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi
untuk perpanjangan otomatis atau akan menjadi sasaran akreditasi;

10.BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat
untuk memastikan keputusan apakah laporan tersebut diterima atau ditolak.

PENJELASAN ALUR SISTEM AKREDITASI (2)



PROSES AKREDITASI

TAHUN 2021
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Alur Proses Akreditasi S/M 2021



Arah Reformasi dan Pokok Perubahan
Arah Reformasi:

❑Memperbaiki manajemen  efisiensi sistem akreditasi: (a) penggunaan sumberdaya 

pada kegiatan yang memberikan hasil maksimal; (b) menghilangkan backlog

❑Meningkatkan kredibilitas  perkembangan status kreditasi merefleksikan dinamika

kualitas Sistem Pendidikan Nasional

❑Meningkatkan efektivitas sistem akreditasi mendukung sistem penjaminan mutu 

indikator kinerja yang lebih relevan dan pengukurannya, dan rekomendasi tindak-lanjut.

Pokok-pokok perubahan:
Perubahan mendasar pada siklus (business model):

❑Manajemen Akreditasi  perubahan mendasar dalam siklus (business model)
akreditasi, perpanjangan akreditasi secara otomatis bagi sekolah status quo.

❑Instrumen Akreditasi IASP2020  fokus pada audit kinerja, mengukur kinerja
(performance) sekolah yang telah memenuhi persyaratan (compliance);

❑Akreditasi merupakan bagian dari rangkaian utuh sistem penjaminan mutu 
tindak-lanjut rekomendasi berdasarkan proses akreditasi menjadi fokus utama.



Manajemen dan Business Process Akreditasi



Manajemen dan Business Process Akreditasi

Perubahan mendasar pada siklus (business model):

❑Kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual dengan kunjungan
sekolah;

❑Perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme Sistem
Monitoring Sekolah Terakreditasi (Dashboard);

❑Reakreditasi (manual) hanya dilakukan atas dasar 3 (tiga) sebab atau triggers.

Sistem Monitoring Sekolah Terakreditasi (Dashboard)

❑Melakukan monitoring perkembangan sekolah setelah terakreditasi secara terus
menerus
Menampilkan berbagai indikator kinerja (score cards) setiap tahun
Indikator kinerja yang ditampilkan merupakan indikator komposit dikembangkan
atas dasar data-data Dapodik, AKM dan Survai Karakter

❑

❑



Manajemen dan Business Process Akreditasi

Masa Berlaku Akreditasi:

❑ Status Akreditasi berlaku selama lima tahun dan diperpanjang secara otomatis
sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh
Monitoring Sekolah Terakreditasi (Dashboard)

Sistem

Tiga Penyebab Reakreditasi (manual):

❑ Permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status
akreditasi lebih tinggi
Laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja sekolah; dan
Warning dari sistem monitoring (dashboard) telah terjadi penurunan kinerja
sekolah

❑

❑



Instrumen Akreditasi

Paradigma Berpikir dan Konsep Dasar IASP2020:

Akreditasi mendukung proses penjaminan mutu untuk memastikan sekolah 

menghasilkan lulusan dengan mutu dan kompetensi yang diharapkan  standar 

kompetensi lulusan

Fokus pada assessment/penilaian terhadap kinerja berkenaan faktor-faktor yang 

paling berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan (output dan 

outcome)

Assessment/penilaian dilakukan pada tataran kinerja untuk memastikan korelasi 

terkuat dengan potensi sebuah sekolah mampu menghasilkan lulusan dengan mutu 

dan kompetensi yang diharapkan

Mutu dan kompetensi lulusan yang baik merupakan hasil dari proses 

pembelajaran yang baik, diberikan oleh guru bermutu, yang didukung oleh 

manajemen sekolah/madrasah yang efektif dan efisien.

Sebelum sebuah sekolah dinilai kinerjanya  harus memenuhi beberapa prasyarat 

kondisi minimal untuk menjadikannya layak disebut sekolah.
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Instrumen Akreditasi

Implikasi Paradigma Baru :

 Instrumen akreditasi berisi komponen alat ukur untuk: (a) mengukur kepatuhan pada

persyaratan kondisi minimal (compliance); dan (b) mengukur kinerja (performance)

 Pemenuhan kondisi minimal (compliance) mutlak, tetapi dalam penilaian memiliki bobot 

jauh lebih kecil dibanding komponen kinerja (performance)
 Assessment/penilaian kinerja sekolah berfokus pada: (a) mutu lulusan; (b) mutu guru; (c)

proses pembelajaran; dan (d) manajemen sekolah

 Dalam assessment/penilaian komponen kinerja (performance), indikator dan bukti-bukti 

yang menunjukkan kinerja jauh lebih penting ketimbang bukti pemenuhan persyaratan 

administratif dan indikator yang bersifat input.

Hasil Proses Akreditasi :

❑
❑

❑

Proses akreditasi menghasilkan: (a) nilai/status akreditasi; dan (b) rekomendasi
Rekomendasi rinci, teknis, tajam dan pada tataran operasional dengan pijakan jelas
Akreditasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar
perencanaan perbaikan



N

IASP 2020

No. KOMPONEN SUB-KOMPONEN

BUTIR INTI 

(SEMUA 

JENJANG)

BUTIR KEKHUSUSA

SD/MI SMK/MAK SLB

1 Mutu Lulusan Karakter Siswa 4

Kompetensi Siswa 6 1 1

Kepuasan Pemangku Kepentingan 1 1

2 Proses

Pembelajaran

Kualitas Pembelajaran di Kelas dan di Luar Kelas 3 2 1

Iklim Belajar di Kelas 3

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penunjang Proses
Pembelajaran

1

3 Mutu Guru Kompetensi Guru 1 1

Pengembangan Profesi Guru 2 1

Inovasi dan Kreativitas Guru 1

4 Manajemen Sekolah/ 

Madrasah

Pencapaian Visi dan Misi 1

Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 1

Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah 1

Budaya Sekolah/Madrasah 2

Pelibatan Masyarakat 1 1 1

Pengelolaan Kurikulum 1 1

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1 2

Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1 1 1

Pengelolaan Pembiayaan 1

Pengelolaan Kesiswaan 2

Penjaminan Mutu Internal 1

JUMLAH 35 1 9 5



NORMA, KODE ETIK

DAN SANKSI



NORMA,

KODE ETIK,
DAN SANKSI

Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan
aturan profesional tertulis yang secara tegas
menyatakan apa yang benar dan baik, dan
apa yang tidak benar dan tidak baik bagi
profesional

Norma merupakan suatu bentuk peraturan yang 
berisikan tentang perintah dan larangan yang 
harus dipatuhi oleh setiap pelaku dalam
kehidupan bermasyarakat

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang 
dijatuhkan oleh suatu lembaga/instansi/ kelompok
tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh seseorang atau kelompok



NORMA PELAKSANAAN AKREDITASI

Kejujuran

Mandiri

Profesionalisme

Keadilan

1) SM  jujur dalam menyampaikan
semua data dan informasi

2) Asesor jujur dalam melakukan
pengamatan, wawancara, 
memvalidasi data, menganalisis data, 
membuat kesimpulan, dan
menyusun rekomendasi. 

3) BAN P Jujur dalam melakukan audit 
dokumen, analisis data,  
memutuskan kelayakan untuk
divisitasi, validasi dan verifikasi
laporan asesor, serta dalam
menetapkan status akreditasi

1) SM Tidak bergantung pada
bantuan,  tekanan pihak
lain, dan pertentangan
kepentingan

2) Asesor tidak bergantung
pada bantuan, tekanan
pihak lain, dan
pertentangan kepentingan

3) BAN-P tidak bergantung
pada bantuan, tekanan
pihak lain,  dan
pertentangan kepentingan

1) SM  memahami Pedoman, 
POS, dan Perangkat
Akreditasi

2) Asesor memahami POS, 
cakap menggunakan
perangkat akreditasi, 
memberikan penilaian
secara objektif, dan
memberikan saran dan
rekomendasi

3) BAN-S/M Provinsi
memahami dan
menjalankan tugas dan
fungsinya

1) Asesor memperlakukan 
SM tidak memandang
status sekolah/madrasah 
negeri atau swasta, 
Kota/Desa, 
Terakreditasi/Tidak

2) BAN-S/M P berlaku adil
dan tidak berlaku
diskriminatif



NORMA PELAKSANAAN AKREDITASI (2)

Kesejajaran

Keterbukaan

Bertanggungjawab

Menjaga

Kerahasiaan

Semua pihak yang 
terlibat dalam proses 
akreditasi berada dalam
posisi
sejajar

1. SM secara terbuka
menyampaikan data dan
informasi sesuai dengan kondisi
nyata. 

2. BAN-S/M P dan asesor
transparan di dalam
menyampaikan penjelasan
norma, kriteria, standar, 
prosedur atau mekanisme kerja, 
jadwal, dan sistem penilaian
akreditasi.

1) SM menyampaikan data dan
informasi dengan
bertanggung jawab. 

2) Asesor memberikan hasil
penilaian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan
dapat dipertanggungjawabkan

BAN-S/M Provinsi dan asesor harus 
menjaga kerahasiaan data dan 
informasi yang diperoleh dalam 
proses akreditasi



2.1. KODE ETIK ASESOR

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, dalam niat, ucapan, dan perbuatan; 

2. Merahasiakan informasi tentang sekolah/madrasah yang diakreditasi. 

3. Bersikap dan bertindak adil

4. Menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak; 

5. Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi

6. Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif, dengan tidak menerima pemberian uang, barang, 

dan jasa di luar haknya sebagai asesor. 

7. Bersahabat dan membantu secara profesional; 

8. Membangun kerja sama tim asesor; 

9. Menghindari berdebat argumentasi yang disampaikan oleh responden; 

10. Menghindari menanyakan atau meminta hal-hal di luar akreditasi; 

11. Mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor, dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan



2.2. KODE ETIK SEKOLAH/MADRASAH

Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dengan memberikan keterangan
(data dan informasi) yang benar dan sesuai dengan kondisi nyata sekolah/madrasah
yang menyebabkan tidak objektifnya hasil akreditasi.

Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif, dengan tidak memberi
uang, barang, dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi
sekolah/madrasah yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi.

Mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat dan
kondusif saat kegiatan visitasi.

Mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah/madrasah, dan bersedia menerima
konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

1

2

3

4



2.3. KODE ETIK BAN-S/M PROVINSI dan KPA

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, baik dalam niat, ucapan, maupun perbuatan. 

2. Bersikap dan bertindak adil yang berarti tidak membedakan antara sekolah atau madrasah, 

negeri atau swasta, jauh dan dekat, dan status awal akreditasi. 

3. Menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak. 

4. Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif, dengan tidak menerima

pemberian uang, barang, dan jasa di luar haknya sebagai anggota BAN-S/M Provinsi/KPA.

5. Membangun kerja sama sesama anggota BAN-S/M Provinsi/KPA.

6. Mematuhi aturan yang berlaku bagi anggota BAN-S/M Provinsi/KPA, dan bersedia menerima

konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan



3. 1. SANKSI BAGI ASESOR

Dinonaktifkan sebagai Asesor BAN-S/M melalui Surat Keputusan dari Ketua BAN-S/M

Diberikan surat peringatan dari BAN-S/M berdasarkan data/informasi dari BAN-S/M Provinsi dengan
penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Apabila sudah 3 (tiga) kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka
masuk kategori Pelanggaran Sedang.

Pelanggaran Ringan1

Pelanggaran Sedang2

Diberi surat peringatan dari BAN-S/M berdasarkan data/informasi dari BAN-S/M Provinsi dengan penjelasan
pelanggaran yang dilakukan; Tidak diberi penugasan visitasi minimal 1 tahun oleh BANS/M; Penundaan
kesempatan mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh BAN-S/M atau BAN-S/M Provinsi

Pelanggaran Berat3



3.2. SANKSI BAGI SEKOLAHMADRASAH

Setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sekolah/Madrasah
akan ditentukan sanksinya oleh BAN-S/M berdasarkan laporan,
data/informasi, dan hasil kajian.

Sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya
sekolah/madrasah yangmelanggar kode etik.



3.3. SANKSI BAGI BAN S/M PROVINSI/KPA

1. Setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota BAN-S/M
Provinsi akan ditentukan sanksinya oleh BAN-S/M berdasarkan laporan,
data/informasi dan hasil kajian Komisi Etik BAN-S/M. Sanksi terberat yang
akan diberikan adalah diberhentikannya Keanggotaan BAN-S/M Provinsi.

2. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh KPA akan ditentukan sanksinya oleh BAN-S/M Provinsi.
Sanksi terberat yang akan diberikan adalah diberhentikannya KPA oleh
BAN-S/M Provinsi atas persetujuan BAN-S/M.



TERIMA  KASIH


