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Pengantar
• Ketentuan Permendikbud No 5/2020 tentang Akreditasi
• Jika tidak ada pelanggaran peraturan atau penurunan mutu, maka BAN-PT
memperpanjang Keputusan Akreditasi pada saat berakhir tanpa pengajuan oleh
pihak PT.
• BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai apakah terjadi
penurunan mutu atau tidak.
• Instrument pemantauan dapat didownload di
https://www.banpt.or.id/?page_id=3300

• Karena perpanjangan tanpa pengajuan harus menggunakan peringkat yang
sama, maka untuk mengkonversi peringkat digunakan mekanisme ISK.
• LAM tidak dapat memperpanjang keputusan akreditasi tanpa pengajuan. Sehingga
konversi peringkat tidak diperlukan pada LAM

Perpanjangan Keputusan Tanpa Pengajuan
oleh BAN-PT
• Pada saat Keputusan Akreditasi berakhir, DE memperpanjang
Keputusan untuk periode 5 tahun berikutnya jika
• Status di PDDikti AKTIF, dan
• Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak ada penurunan mutu.

• Dalam hal status di PDDikti tidak AKTIF, maka DE tidak
memperpanjang keputusan, sehingga PT/PS tersebut masuk kategori
TMSP
• PT diharap memantau status perpanjangan di SAPTO sekitar 1 minggu
setelah tanggal SK berakhir

Mekanisme Pemantauan & Evaluasi
• Pemantauan dilakukan secara bertahap dalam 3 tahap
• Tahap pertama hanya berdasarkan data PDDikti; Dilakukan oleh mesin.
• Tahap kedua berdasarkan Data Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang
disampaikan PT. Dilakukan oleh panel asesor
• Tahap ketiga berdasarkan penilaian kondisi objective di lapangan. Dilakukan
oleh panel asesor yg sama dengan yang melakukan asesmen tahap kedua.

• Pemantauan dilakukan sebelum Keputusan Akreditasi berakhir
• Dengan prinsip bhw jika SK berakhir dan proses pemantauan belum selesai,
maka SK diperpanjang sementara.

• Jika masuk pemantauan tahap kedua atau ketiga, pemberitahuan ke
pihak PT akan disampaikan melalui email (dikirim dari SAPTO).

Pemantauan Tahap 1 – APT

Pemantauan Tahap 1 – APS

Cat: Perubahan TS pada tgl 1 November

Prosedur dan Keputusan Tahap Kedua
• Proses
• PT diberi waktu 3/6 bulan utk menyiapkan dan submit DK dan LEK
• Setelah DK & LEK diterima, DE menugaskan asesor utk melakukan assessment
dan menyampaikan hasilnya di SAPTO. Jika SK sudah berakhir, maka
diperpanjang sementara.
• DE mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian oleh asesor.

• Keputusan
• Peringkat Akreditasi sebelumnya masih terpenuhi & Keputusan akan
diperpanjang pada saat berakhir (dengan peringkat dan skor yang sama
dengan sebelumnya); ATAU
• Dilanjutkan Pemantauan Tahap Ketiga (site visit)

Prosedur dan Keputusan Tahap Ketiga
• Proses
• DE memberitahukan (melalui email) kepada PT bahwa akan dilakukan pemantauan
tahap ketiga.
• Notifikasi dan penjadwalan dilakukan seperti halnya proses AL.

• Proses asesmen tahap ketiga sama dengan proses AL, mengkonfirmasi hasil AK.
• DE mengambil keputusan berdasarkan laporan hasil visitasi.

• Keputusan
• Keputusan Akreditasi baru yang berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan. Syarat
perlu peringkat menggunakan sistem baru.

• Catatan
• Keputusan Akreditasi hasil Pemantauan Tahap 3 menggunakan peringkat BAIK/BAIKSEKALI/UNGGUL termasuk bagi yang masih menggunakan sistem peringkat lama
(A/B/C).

Konversi Peringkat Akreditasi melalui ISK
• SK hanya dapat diperpanjang satu kali dengan peringkat yang lama.
Selanjutnya harus dikonversi terlebih dahulu (melalui pengajuan reakreditasi atau ISK)
• ISK hanya mengecek syarat perlu peringkat (jadi berkas ISK lebih
sederhana daripada berkas re-akreditasi). Proses jauh lebih cepat
• Tidak ada site-visit, tapi asesor dapat menggunakan informasi lain
seperti PDDikti dan/atau info publik di website PT.
• Jika syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka konversi tidak
dilakukan dan alasan dapat dilihat di laman sapto. Dapat diajukan
kembali tanpa batas waktu minimal, jika SK belum diperpanjang
tanpa pengajuan.

Transisi Dari BAN-PT ke LAM
• Tanggal peralihan (cut-off date)

• Akan diumumkan secara bersama oleh LAM dan BAN-PT
• Tanggal cut-off adalah 3 bulan dari tanggal diumumkan
• Sebelum pengumuman hal-hal berikut sudah dilakukan

• Sosialisasi tentang proses dan prosedur akreditasi
• Pelatihan tentang bagaimana menyusun dokumen akreditasi berdasarkan instrument untuk pengelola
Program Studi

• Sebelum tanggal cut-off, urusan akreditasi masih diproses oleh BAN-PT

• Termasuk perpanjangan, ISK, re-akreditasi, pemantauan. Khusus pemantauan, bagi PS yang
berakhir SK setelah cut-off date maka pemantauan dihentikan.
• Pengusulan re-akreditasi hanya dapat diajukan bagi SK yang berakhir sebelum 3 bulan setelah
cut-off date (atau 6 bulan setelah pengumuman); dan usulan yg sudah diterima BAN-PT akan
diproses sampai selesai.

• Khusus bagi PS yang telah dinyatakan masuk pemantauan tahap 2 oleh BAN-PT,
dan SK berakhir setelah cut-off date, maka Proses Pemantauan dihentikan.

Beberapa Kebijakan Baru
• Pengajuan akreditasi ulang bagi yang TMSP
• Harus melampirkan rekomendasi dari Dirjen Terkait ttg hasil pembinaan

• Pengajuan akreditasi uang bagi SK Akreditasi yang sudah berakhir
sebelum Permendikbud No 5/2020
• Harus melampirkan rekomendasi dari Ditjen terkait

• Pengajuan SK Akreditasi bagi PS Baru
• Pembukaan PS sudah sesuai Permendikbud No 7/2020

• Penetapan hasil Akreditasi tanpa AL
• Bagi yang re-akreditasi dan tidak akan terjadi perubahan peringkat dari hasil
AK.
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