
 
KATA PENGANTAR 

 
Prosedur Operasional Standar (POS) merupakan sebuah petunjuk yang memuat 
serangkaian instruksi  (set of instructions) tertulis yang mendokumentasi 
kegiatan rutin dan berulang yang dilakukan BAN-S/M dan BAP-S/M dalam proses 
akreditasi sekolah/madrasah. Pengembangan dan penggunaan POS merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan sistem mutu yang berkualitas karena POS 
menyajikan informasi bagi individu petugas (asesor) untuk dapat melakukan 
pekerjaannya secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan sehingga 
kesetaraan integritas dan kualitas hasil (
 

produk) dapat diperoleh.  

POS diperkenalkan dengan tujuan untuk merinci proses kerja yang dilakukan 
BAN-S/M dan BAP-S/M dalam kegiatan akreditasi sekolah/madrasah. POS 
mendokumentasi tata cara kegiatan yang akan dilakukan sehingga mampu 
menjamin  konsistensi dan kesesuaian dengan persyaratan teknis dan kualitas 
serta dapat menjamin diperolehnya data hasil akreditasi yang kredibel, 
berkualitas, dan dapat dibandingkan (comparability).  
 
Dengan adanya POS yang mengatur wewenang dan tanggung jawab berbagai 
pihak yang terlibat, termasuk mekanisme, prosedur, dan tata cara teknis proses 
akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan, maka variasi dan diskrepansi 
kualitas hasil akreditasi antar-asesor akan dapat diminimalkan sehingga kualitas 
hasil akreditasi menjadi lebih baik dan dapat dibandingkan. Selain itu, POS 
dapat membantu untuk mengevaluasi kualitas data hasil akreditasi sebelumnya, 
seandainya data hasil akreditasi tersebut akan digunakan bagi pengambilan 
kebijakan saat ini. Pada akhirnya, dengan 

 

POS pengelolaan akreditasi 
sekolah/madrasah akan dapat menjadi lebih mudah dan terukur sehingga 
hasilnya menjadi lebih dapat dipercaya,  dipertanggungjawabkan, dan 
dibandingkan.  

 

POS pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah terdiri dari lima belas langkah 
sebagaimana diuraikan berikut ini. 

Langkah 1: 

 

BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi  
sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi 
Disdik dan Kanwil Kemenag Provinsi. 

Langkah 2: 

 

BAP-S/M mengumumkan kepada sekolah/madrasah untuk 
mendaftar akreditasi melalui Disdik/Kab/Kota dan 
Kanwil/Kankemenag. 

Disdik Prov/Kab/Kota dan Kanwil/Kankemenag meng-usulkan 
sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.  

Langkah 3: 

 
BAP-S/M menyampaikan Perangkat Akreditasi kepada 
sekolah/madrasah. 

Langkah 4: 

 
Sekolah/madrasah mengisi Instrumen Data dan Informasi 
Pendukung dan Instrumen Akreditasi. 

Langkah 5: 

 
Sekolah/madrasah mengirimkan isian Instrumen Akreditasi Langkah 6: 



kepada BAP-S/M. 
 
BAP-S/M bersama asesor melakukan evaluasi isian instrumen 
dan audit dokumen untuk merekomendasikan kelayakan 
sekolah/madrasah yang akan divisitasi. 

Langkah 7: 

 
BAP-S/M menetap-kan kelayakan sekolah/madrasah. Langkah 8: 
 
BAP-S/M menugaskan asesor melak-sanakan visitasi ke 
sekolah/madrasah. 

Langkah 9: 

 
BAP-S/M melakukan validasi hasil visitasi. Langkah 10: 
BAP-S/M melakukan verifikasi hasil visitasi. Langkah 11: 
BAP-S/M menetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi Langkah 12: 
BAP-S/M menerbitkan sertifikat akreditasi. Langkah 13: 
BAP-S/M melaporkan data (raw data) dan hasil akreditasi 
kepada BAN-S/M dan pihak terkait. 

Langkah 14 

BAP-S/M mensosialisasikan hasil akreditasi kepada 
masyarakat. 

Langkah 15: 

 
 
Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
ini diterbitkan agar BAP-S/M dapat melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

         

Atas kerja sama dan dukungan berbagai 
pihak, BAN-S/M menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
senantiasa memberkati usaha dan amal baik kita semua. Amin. 
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