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A. RASIONAL 

Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat 

pleno BAP-S/M yang dihadiri oleh anggota BAN-S/M. 

 

Rapat pleno BAP-S/M 

menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi 

sekolah/madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Rekomendasi yang 

disusun berdasarkan hasil akreditasi dirumuskan untuk disampaikan kepada 

setiap sekolah/madrasah untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan 

mutu sekolah/madrasah. 

B. TUJUAN 

1. Menetapkan hasil dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah sesuai 

dengan pedoman akreditasi sekolah/madrasah. 

2. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/ 

madrasah. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini berlaku untuk rapat pleno BAP-S/M dalam rangka penetapan

 

 hasil 

dan rekomendasi akreditasi bagi sekolah/madrasah.  

D. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG 

1. BAN-S/M 

a. Mengikuti rapat pleno BAP-S/M dalam rangka penetapan hasil dan 

rekomendasi akreditasi

b. Memberikan penjelasan tentang pedoman akreditasi, khususnya yang 

terkait dengan penetapan hasil akreditasi.  

. 
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2. BAP-S/M 

a. Mengikuti rapat pleno penetapan

b. Menandatangani berita acara rapat pleno penetapan

 hasil dan rekomendasi akreditasi 

3. Sekretariat BAP-S/M  

 hasil dan 

rekomendasi akreditasi 

a. Mempersiapkan data hasil verifikasi dan rekomendasi. 

b. Mempersiapkan format berita acara rapat pleno penetapan hasil dan 

rekomendasi akreditasi.

c. Mempersiapkan format surat keputusan penetapan

  

 hasil dan 

rekomendasi akreditasi.

 

  

E. LANGKAH KEGIATAN 

1. Ketua BAP-S/M memeriksa kehadiran peserta rapat pleno.  Rapat Pleno 

Penetapan Hasil Akreditasi dinyatakan memenuhi syarat (korum) apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BAP-S/M 

dan sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-SM. 

2. Anggota BAN-S/M menyampaikan sambutan/arahan kepada peserta rapat 

untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pedoman akreditasi.  

3. Ketua BAP-S/M melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. 

4. Peserta rapat mempelajari dan mendiskusikan hasil verifikasi dan 

rekomendasi. Apabila dipandang perlu peserta dapat meninjau hasil 

laporan tim verikasi dan rekomendasi. 

5. Rapat pleno menetapkan hasil dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah 

sesuai dengan pedoman akreditasi melalui musyawarah mufakat. Apabila 
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terjadi ketidaksepahaman, keputusan dapat diambil melalui suara 

terbanyak (voting). 

6. Ketua BAP-S/M menerbitkan surat keputusan BAP-S/M tentang hasil 

akreditasi sekolah/madrasah.   

7. Rapat pleno merumuskan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah sesuai 

dengan temuan visitasi.  

8. Ketua BAP-S/M membuat berita acara penetapan hasil akreditasi 

sekolah/madrasah. 

9. Ketua BAP-S/M menyerahkan kepada anggota BAN-S/M dokumen berikut. 

a. Surat keputusan BAP-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah. 

b. Rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.  

c. Berita acara penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah. 

d. Data mentah (raw data) sekolah/madrasah yang diakreditasi pada 

tahun berjalan. 

10. BAN-S/M menyampaikan hal-hal penting terkait dengan penetapan hasil 

akreditasi, rekomendasi, dan langkah-langkah dalam mekanisme akreditasi. 

 

F. WAKTU DAN TEMPAT  

Kegiatan rapat pleno penetapan hasil akreditasi diselenggarakan selama 2 hari 

di kantor BAP-S/M. 

 

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

1. Hasil verifikasi dan rekomendasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.  

2. Format raw data hasil akreditasi sekolah/madrasah 
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H. HASIL  

1. Surat Keputusan BAP-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/ madrasah.   

2. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah. 

3. Soft copy file raw data hasil akreditasi sekolah/madrasah. 

4. Berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi 

sekolah/madrasah. 
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