
 

 
 
 
 

PENYUSUNAN RENCANA JUMLAH DAN ALOKASI 
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH  

 BADAN AKREDITASI NASIONAL 
SEKOLAH/MADRASAH 

 

Langkah 1.MA 
Original 
Juli 2013 
Hal. 1/3 

 
   

 

A.  RASIONAL 

Sesuai dengan Renstra Kemdiknas 2010-2014 bahwa semua 
sekolah/madrasah harus sudah tuntas terakreditasi pada tahun 2014. 
Penuntasan akreditasi sekolah/madrasah tersebut merupakan tanggung 
jawab pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pelaksanaan akreditasi perlu 
dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah. 

Pemilihan sekolah/madrasah yang diusulkan untuk mengikuti akreditasi 
dilakukan secara terbuka dan adil, sehingga setiap sekolah/madrasah 
mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses seleksi.  
Agar azas keadilan dapat ditegakkan BAP-SM, Dinas Pendidikan (Disdik) 
Provinsi, dan Kanwil Kemenag dalam menyusun perencanaan jumlah 
sekolah/madrasah yang diusulkan untuk diakreditasi dengan 
mempertimbangkan aspek keseimbangan, kesiapan, dan pembinaan 
sekolah/madrasah.  

Keseimbangan yang dimaksudkan adalah proporsi sekolah/madrasah, 
negeri/swasta, antar wilayah, kabupaten/kota, jenjang dan program. 
Kesiapan yang dimaksudkan adalah potensi yang dimiliki sekolah/madrasah 
untuk dapat diakreditasi. Sedangkan pembinaan yang dimaksud adalah 
kesempatan yang diberikan kepada sekolah/madrasah untuk diusulkan 
mengikuti akreditasi, terutama bagi sekolah/madrasah yang berada di wilayah 
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

 

B. TUJUAN  

Menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan 
diusulkan diakreditasi untuk setiap jenis/jenjang di setiap kabupaten/kota.  

 
 
C.  RUANG LINGKUP 

Prosedur ini digunakan oleh BAP-S/M, Disdik Provinsi, dan Kanwil Kemenag 
dalam menyusun perencanaan sekolah/madrasah yang diusulkan untuk 
diakreditasi. 
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D. WAKTU DAN TEMPAT 

 Kegiatan penetapan sekolah/madrasah yang diusulkan untuk diakreditasi 
dilaksanakan setelah BAN-S/M menetapkan sasaran sekolah/madrasah yang 
diakreditasi di setiap provinsi. Kegiatan ini dilakukan di kantor BAP-S/M. 

 

E. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG 

1.   BAP-S/M  

a. Menyelenggarakan rapat pleno penyusunan rencana jumlah dan 
alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. 

b. Menetapkan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan 
diusulkan diakreditasi untuk setiap jenis/jenjang di setiap 
kabupaten/kota. 

2. Disdik Provinsi  

a. Memberikan data tentang sekolah  terkait dengan akreditasi. 

b. Mengikuti rapat pleno penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah 
yang akan diakreditasi. 

3. Kanwil Kemenag  

a. Memberikan data tentang madrasah  terkait dengan akreditasi. 

b. Mengikuti rapat pleno penyusunan rencana jumlah dan alokasi 
madrasah yang akan diakreditasi. 

 

F. LANGKAH KEGIATAN 

 

1. BAP-S/M menyiapkan data target sekolah/madrasah yang akan 
diakreditasi. 

2. Ketua BAP-S/M mengundang seluruh anggota BAP-S/M untuk menghadiri 
rapat pleno penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah 
yang diusulkan untuk diakreditasi.  

3. BAP-S/M mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk menghadiri rapat pleno 
penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang 
diusulkan untuk diakreditasi.   
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4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama atau yang mewakili, menghadiri rapat pleno BAP-SM dengan 
membawa kelengkapan dokumen dan informasi tentang 
sekolah/madrasah.  

5. BAP-S/M bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama menetapkan jumlah dan alokasi 
sekolah/madrasah yang akan diusulkan untuk diakreditasi, sesuai dengan 
anggaran yang tersedia.  

6. Ketua BAP-S/M, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Agama menandatangani berita acara penetapan 
jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. 

 

G.   DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

1. Data alokasi sasaran akreditasi sekolah/madrasah dari APBN dan APBD.  
2. Jumlah sekolah/madrasah untuk setiap jenis dan jenjang di setiap 

kabupaten/kota.  
3. Jumlah sekolah/madrasah yang sudah dan yang belum diakreditasi. 

 

H.   HASIL 

 Ditetapkannya jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diusulkan 
diakreditasi untuk setiap jenis/jenjang di setiap kabupaten/kota pada tahun 
berjalan.  

 
 

 

 


