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A. RASIONAL 

BAP-S/M dalam menetapkan sekolah/madrasah yang akan divisitasi, 
memerlukan isian instrumen dan dokumen persyarataan akreditasi dari 
sekolah/madrasah. Untuk itu sekolah/madrasah harus mengirimkan instrumen 
akreditasi yang sudah terisi dengan lengkap dan dokumen persyaratan 
akreditasi kepada BAP-S/M. 

  

B. TUJUAN  

1. 

2. 

Sekolah/madrasah menyampaikan isian instrumen akreditasi dan dokumen 
persyaratan akreditasi kepada BAP-S/M. 

 

BAP-S/M menerima isian instrumen akreditasi dan dokumen persyaratan 
akreditasi. 

C. RUANG LINGKUP 

 

Prosedur ini berlaku bagi sekolah/madrasah yang mengajukan diri untuk 
diakreditasi dan BAP-S/M yang menerima. 

D. WAKTU DAN TEMPAT  

Pengiriman instrumen akreditasi yang sudah diisi dan dokumen persyaratan 
akreditasi dari sekolah/madrasah maksimal 3 minggu setelah sosialisasi 
pelaksanan akreditasi. Pengiriman ditujukan kepada BAP-S/M. 

 

E. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG 

1. Kepala Sekolah/ Madrasah 
a. Mengirimkan instrumen akreditasi yang telah diisi disertai dengan 

dokumen persyaratan akreditasi kepada BAP-S/M. 
b. Menyimpan dan menyampaikancopy bukti pengiriman instrumen 

akreditasi. 
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2. BAP-S/M 
a. Menerima instrumen akreditasi yang telah diisi dan dokumen 

persyaratan akreditasi dari sekolah/madrasah. 
b. Memberitahukan kepada sekolah/madrasah bahwa berkas akreditasi 

sudah diterima oleh BAP-S/M. 

 

F. LANGKAH KEGIATAN 

1. Sekolah/madrasah melengkapi berkas akreditasi yang akan dikirim ke 
BAP-S/M meliputi: (a) Isian instrumen akreditasi; (b) surat pernyataan 
kepala sekolah/madrasah tentang keabsahan data dalam instrumen 
akreditasi; (c) surat keputusan pendirian/operasional sekolah/madrasah; 
(d) daftar jumlah siswa pada semua tingkatan kelas pada tahun berjalan; 
(e) surat kepemilikan dan foto sarana dan prasarana yang dimiliki; (f) 
daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; (g) keterangan 
pelaksanaan kurikulum yang berlaku; dan (h) daftar siswa yang lulus 
tahun terakhir.  

2. Kepala sekolah/madrasah memastikan kelengkapan berkas akreditasi 
pada butir 1 diatas. 

3. Sekolah/madrasah mengirimkan berkas akreditasi pada butir 1 diatas 
melalui email, pos, atau dikirim langsung kepada BAP-S/M. Bagi yang 
mengirimkan secara langsung akan diberi tanda terima berkas akreditasi. 

4. Sekolah/madrasah menyimpan bukti pengiriman berkas akreditasi dan 
menyampaikan copy bukti pengiriman kepada BAP-S/M melalui email atau 
faximile. 

5. BAP-S/M menerima berkas akreditasi dari sekolah/madrasah. 
6. BAP-S/M memberitahukan kepada sekolah/madrasah bahwa berkas 

akreditasi yang dikirim sudah diterima. 
 

 
G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

 

Instrumen akreditasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah beserta instrumen 
pengumpulan data dan  informasi pendukung dapat berupa hard copy dan 
berupa soft copy file dalam bentuk CD. 
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H. HASIL 

1. 

2. 

Tersampaikannya isian instrumen akreditasi dan dokumen persyaratan 
akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M.  

3. 

BAP-S/M menerima isian instrumen akreditasi dan dokumen persyaratan 
akreditasi. 

 

Sekolah/madrasah menerima pemberitahuan bahwa berkas akreditasi 
sudah diterima dari BAP-S/M. 


