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A. RASIONAL 

Sesuai dengan pedoman akreditasi sekolah/madrasah, BAP-S/M dan UPA-S/M 
melakukan validasi terhadap proses dan hasil visitasi untuk mendapatkan hasil 
yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.   

 

B. TUJUAN  

1. 
2. 

Menjamin proses visitasi sesuai ketentuan.  

 
Menjamin hasil visitasi sesuai kondisi obyektif. 

C. RUANG LINGKUP 

1. Validasi proses visitasi, yang meliputi: (a) kesesuaian waktu pelaksanaan 
visitasi; (b) kesesuaian tahapan visitasi. 

2. Validasi hasil visitasi

 

, yang meliputi:  (a) kesesuaian hasil akreditasi masing-
masing standar (korelasi antar nilai komponen); (c) ketepatan menghitung 
nilai akhir akreditasi; (d) kesesuaian kondisi obyektif sekolah/madrasah 
secara umum dengan hasil visitasi; dan (e) kesesuaian nilai akhir akreditasi 
dengan rekomendasi. 

D. WAKTU DAN TEMPAT  

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BAP-S/M selama satu hari, setelah  asesor 
menyampaikan laporan hasil visitasi ke BAP-S/M.  

  

E. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG 

1. BAP-S/M 

a. Mengkoordinasikan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi. 

b. Menjamin kegiatan validasi proses dan hasil visitasi tepat waktu dan 

sesuai ketentuan. 

 

2. Tim Teknis BAP-S/M 
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a. Merekap hasil visitasi asesor. 

b. Menyiapkan seluruh format validasi yang diperlukan. 

c. Merekap hasil akhir validasi. 

 

3. UPA-S/M  

Bersama anggota BAP S/M melaksanakan kegiatan validasi proses dan 
hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 

 

F. LANGKAH KEGIATAN 

1. BAP-S/M bersama dengan UPA-S/M melakukan pemeriksaan terhadap 
proses visitasi dengan melihat kartu kendali validasi proses visitasi.  

2. BAP-S/M bersama dengan UPA-S/M melakukan pemeriksaan terhadap hasil 
visitasi, meliputi :  

a. Kesesuaian hasil visitasi masing-masing standar (korelasi antar nilai 
komponen),   

b. Kesesuaian kondisi obyektif sekolah/madrasah secara umum dengan 
hasil visitasi. 

c. Ketepatan menghitung nilai visitasi. Untuk mempermudah pemeriksaan 
dilakukan dengan melihat pengolahan data dan hasilnya dalam format 
aplikasi.      

d. Kesesuaian nilai visitasi dengan rekomendasi.  
            
           Format isian sesuai dengan Tabel 10.1. 

3. Apabila BAP-S/M dan UPA-S/M menemukan ketidaksesuaian data/informasi 
dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka BAP-S/M dan 
UPA-S/M melakukan klarifikasi kepada tim asesor. 

4. Apabila diperlukan BAP-S/M dan UPA-S/M dapat melakukan klarifikasi ke 
sekolah/madrasah. 
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5. Apabila BAP-S/M dan UPA-S/M menemukan penyimpangan dalam proses 
dan hasil akreditasi, maka BAP-S/M dapat menugaskan asesor berbeda 
untuk melakukan visitasi ulang. 

6. Setelah pemeriksaan terhadap proses dan hasil akreditasi selesai, BAP-S/M 
membuat berita acara validasi hasil visitasi sesuai Format 10.1. Berita acara 
ditandatangi oleh orang yang melakukan validasi hasil visitasi.  

7. BAP-S/M membuat daftar rekapitulasi proses dan validasi prhasil visitasi, 
Tabel 10.2. 

Format 10.2. Berita Acara Validasi Proses dan Hasil Visitasi 

BERITA ACARA  

VALIDASI HASIL VISITASI 

 

Pada hari ini.............tanggal........bulan.......tahun............bertempat di 
Kantor BAP-S/M yang beralamat di.................telah diakukan validasi 
proses dan hasil visitasi untuk : 

Sekolah/Madrasah :........................... 

Alamat                 :........................... 

Waktu visitasi       :........................... 

Nama Asesor        :........................... 

 

Dari hasil pemeriksaan, kami menyatakan bahwa proses dan hasil visitasi 
(sesuai / tidak sesuai)* dengan ketentuan dan kondisi obyektif. 
Dengan/tanpa* catatan.............................................. 

 

Pemeriksa:  (nama & tandatangan).............................. 

 

 

Keterangan :  * coret yang tidak perlu 

 

Tabel 10.2. Rekapitulasi Hasil Validasi 
 

NO 
 

NAMA 
 

ALAMAT 
 

WAKTU  
 

NAMA 
HASIL 

VALIDASI 
 

KET. 
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SEKOLAH/ 
MADRASAH 

SEKOLAH/ 
MADRASAH 

VISITASI ASESOR VALID TIDAK 
VALID 

        
        
        
 

 
Ketua BAP-S/M 

 
 

(........................................) 
 

 

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

1. SK BAP-S/M tentang petugas validasi hasil visitasi. 
2. SK BAP-S/M tentang penugasan tim asesor.  
3. Dokumen Laporan visitasi yang meliputi : 

a. Berita acara pelaksanaan visitasi 
b. Laporan individu 
c. Laporan Tim Asesor 
d. Rekomendasi 
e. Foto sarpras, kegiatan sekolah/madrasah, dan kegiatan visitasi. 
f. Soft copy file data sesuai format pendataan 

4. Data perhitungan hasil visitasi yang disiapkan oleh sekretariat BAP-S/M. 
 

H. HASIL   

1. Tabel rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi.  

2. Berita Acara validasi proses dan hasil visitasi. 
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