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A. RASIONAL 

Sesuai dengan pedoman akreditasi sekolah/madrasah, instrumen akreditasi 
yang diisi oleh sekolah/madrasah perlu dievaluasi untuk menjamin obyektifitas 
penilaian sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.  

Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan untuk diakreditasi perlu 
diaudit untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi telah 
memenuhi persyaratan. 

B. TUJUAN  

 

C. RUANG LINGKUP 

Memperoleh data sekolah/madrasah yang valid dan layak untuk divisitasi.  

1. Prosedur ini berlaku untuk validasi isian instrumen dan audit dokumen 
sekolah / madrasah yang akan di visitasi 

2. 

D. WAKTU DAN TEMPAT  

Prosedur ini berlaku untuk sekolah/madrasah yang mengajukan akreditasi 
pada tahun berjalan, yang ditandai bahwa sekolah/madrasah tersebut telah 
mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan / Kanwil Kemenag 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah seluruh isian instrumen akreditasi diterima 
BAP-S/M dari sekolah/madrasah dengan lama kegiatan selama 1 hari kerja, di 
tempat sesuai anggaran yang tersedia.   

E. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG 

1. Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah 

a. Memimpin kegiatan validasi isian instrumen dan audit dokumen 
b. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan   
c. Memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan secara tepat waktu 

dan tepat kualitas 

2. Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah 

a. Bersama asesor akreditasi melaksanakan kegiatan validasi isian 
instrumen dan audit dokumen 

b. Bersama asesor akreditasi melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan 
secara tepat waktu dan tepat kualitas  
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3. UPA-S/M dan Asessor  

a. Bersama anggota BAP S/M dapat melaksanakan kegiatan validasi isian 
instrumen dan audit dokumen. 

b. Bersama BAP S/M dapat melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan 
secara tepat waktu dan tepat kualitas. 

 

F. LANGKAH KEGIATAN 

1. Tim evaluasi dan audit dokumen memeriksa kelengkapan data, nama 
sekolah/madrasah, nomor induk sekolah/madrasah, masa berlakunya 
akreditasi, dan data sekolah/madrasah yang diusulkan untuk diakreditasi 
oleh pihak dinas pendidikan. 

2. Tim evaluasi dan audit dokumen memeriksa kelengkapan dokumen 
pendukung yang disampaikan oleh sekolah/madrasah dengan memberi 
tanda centang (√) pada kolom “Ada” atau “Tidak Ada” tabel 1. 

Tabel 1. Audit Dokumen 
Nama S/M : ................................. 
NPSN  : ................................. 
Alamat : ................................. 

No Komponen  Dokumen Pendukung Ada Tidak 
Ada 

1 Ijin operasional  Copy surat ijin operasional    
2 Siswa Daftar siswa tiap kelas   

3 Pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Daftar guru dan tenaga kependidikan 
lainnya di ttd kepala 
sekolah/madrasah 

  

4 Kurikulum Pernyataan pemberlakuan kurikulum, 
ditandatangani oleh kepala sekolah 

  

5 Lulusan  
Daftar kelulusan 1 tahun terakhir 
ditandatangani kepala 
sekolah/madrasah 

  

6 Sarana dan 
prasarana  

Gambar lanskap tanah dan surat ijin 
penggunaan lahan. Gambar/foto 
bangunan dan surat ijin mendirikan 
bangunan, atau yang sejenis itu. 
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3. Keenam dokumen tersebut harus tersedia semua. Jika tidak tersedia, maka 
sekolah/madrasah yang bersangkutan dinyatakan  tidak memenuhi syarat 
untuk proses selanjutnya. 

 
4. Terhadap sekolah/madrasah yang memenuhi kelengkapan dokumen,  tim 

audit dokumen dan evaluasi meminta skor komponen dan nilai akhir kepada 
tim pendataan sesuai tabel 2. 

 

Tabel 2. Evaluasi Isian Instrumen Akreditasi 
Nama S/M : ................................. 
NPSN  : ................................. 
Alamat : ................................. 
 

No Standar Nilai Komponen Akreditasi 
Skala Ratusan 

1 Isi   
2 Proses  
3 Kompetensi Lulusan  
4 Tenaga Pendidik dan Kependidikan  
5 Sarana dan Prasarana  
6 Pengelolaan  
7 Pembiayaan  
8 Penilaian Pendidikan  

Nilai Akhir   

5. Hasil nilai akhir dari tabel 2 tersebut direkap sesuai urutan peringkatnya. 

6. Jumlah sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dibatasi dengan kuota 
nasional, ketersediaan dana diluar Kemdikbud, ketersediaan dana APBD yang 
mengikat dari kabupaten/kota. 

7. Mengajukan data lengkap tentang sekolah/madrasah yang akan diakreditasi 
kepada ketua BAP-S/M.  

 

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

1. Surat keputusan BAP-S/M tentang petugas validasi isian instrumen dan 
audit dokumen. 

2. Isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi 
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3. Hasil perhitungan isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah yang akan 
diakreditasi. 

4. Surat permohonan dari sekolah/madrasah dan lampiran pra syarat 
diakreditasi. 

5. Daftar usulan sekolah / madrasah yang akan diakreditasi. 
6. Format validasi instrumen dan audit dokumen untuk setiap 

sekolah/madrasah. 
7. Format berita acara validasi instrumen dan audit dokumen. 

 

H. HASIL 

1. Daftar sekolah/madrasah yang layak dan tidak layak divisitasi  

2. Berita acara validasi instrumen dan audit dokumen 
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