
 
 
                                                     
 
             
 
 
A. Rasional 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar 

Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu 

pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan 

dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan 

mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh 

layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara 

pendidikan. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada 

upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan 

memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan 

sesuai standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai 

upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan 

keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola 

pendidikan, dan di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas 

untuk mencapai standar minimal yang ditetapkan.  

 
Penegasan tentang pentingnya akreditasi dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), BAB XVI Bagian 

Kedua Pasal 60, tentang Akreditasi yang berbunyi sebagai berikut. 

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan 

jenis pendidikan. 

2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga 

mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.  

4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk 

membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu 

mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.  
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Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan 

mengendalikan kualitas pendidikan, maka pemerintah melalui Peraturan Mendiknas 

Nomor 29 Tahun 2005 membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 

(BAN-S/M), sebagai pengganti institusi pelaksana akreditasi sekolah yang lama yaitu 

Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M 

didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional khususnya pasal 60, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang SNP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 

dinyatakan hal-hal sebagai berikut. 

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan 

untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. 

2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula 

dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk 

melakukan akreditasi. 

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk 

akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan 

komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu 

kepada Standar Nasional Pendidikan.  

 
Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan 

Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan 

Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang 

menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan 

dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Pada pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba 

dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas. Sebagai institusi yang 

bersifat independen di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M 

adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau 

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan 

mengacu pada SNP. Selanjutnya, pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas 

BAN-S/M adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi 

kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan 

akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi 

Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M), seperti tercantum pada pasal 7 ayat (5).  

 
Berdasarkan paparan di atas, BAN-S/M perlu menyusun Kebijakan dan Pedoman 

Akreditasi Sekolah/Madrasah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi 
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sekolah/madrasah yang dilakukan oleh BAP-S/M sesuai dengan ketentuan, prinsip, 

norma, dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian 

kualitas pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 
 

B. Dasar Hukum 

 
Dasar hukum Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah sebagai 

berikut. 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah. 

4. Keputusan Mendiknas Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ 

Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. 

5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 

6. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

7. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah. 

8. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 

9. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. 

10. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

11. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. 

12. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. 

13. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi 

Sekolah/Madrasah 

14. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan 

15. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium 

16. Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

SMA/MA. 

17. Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

SD/MI. 

18. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

SMP/MTs. 
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19. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

SMK/MAK. 

 

C. Tujuan Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 

 
Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah ini dimaksudkan sebagai:  

1. acuan BAP-S/M dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah; 

2. acuan sekolah/madrasah untuk menyiapkan diri dalam memenuhi ketentuan 

pelaksanaan akreditasi; 

3. acuan dalam mengevaluasi program-program sekolah/madrasah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan; dan 

4. alat manajemen untuk menunjukkan, mempertahankan, dan meningkatkan 

kualitas kinerja pendidikan. 
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A.     Pengertian Akreditasi Sekolah/Madrasah 
 

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap 

kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk 

sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga 

yang mandiri dan profesional.  

 
Penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif dikembangkan berdasarkan 

standar yang mengacu pada SNP. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan. 

Seperti dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil 

kualitas sekolah/madrasah. Di dalam pasal 2 ayat (1), lingkup SNP meliputi: 

1. standar isi; 

2. standar proses; 

3. standar kompetensi lulusan; 

4. standar pendidik dan tenaga kependidikan; 

5. standar sarana dan prasarana; 

6. standar pengelolaan; 

7. standar pembiayaan; dan 

8. standar penilaian pendidikan. 

 
SNP diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi 

pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri sekolah/ 

madrasah yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha 

mencapai mutu yang diharapkan. 

 
B.   Tujuan dan Manfaat Akreditasi  
 
Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk:  

1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang 

dilaksanakannya berdasarkan SNP; 
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2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan 

3. memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada 

program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. 

 
Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai:  

1. acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana 

pengembangan sekolah/madrasah; 

2. umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga 

sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, dan program sekolah/madrasah; 

3. motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara 

bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, 

nasional bahkan regional dan internasional; 

4. bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk 

meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta 

dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta 

5. acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/ 

madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. 

 
Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga 

sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode 

kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/ 

madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. 

 
Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan 

bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didiknya guna 

mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Secara moral, guru 

senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah bermutu.  

 
Bagi masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan 

menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh 

setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat 

dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam 

kaitannya dengan pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. 

 
Bagi peserta didik, hasil akreditasi akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa 

mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah/ 
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madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan 

bermutu.   

 

C.    Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah 
  
Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi 

diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah. Proses akreditasi 

sekolah/madrasah berfungsi untuk hal-hal berikut. 

1. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan 

sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada 

standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya.  

2. Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah 

kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ 

madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.  

3. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, 

pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan 

mutu sekolah/madrasah.  

 
 
D.   Prinsip-prinsip Akreditasi  
  
Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ 

madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan profesional.  

 
1.   Objektif 

Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang 

kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/ 

madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan 

kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang 

keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam 

prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang 

ditetapkan. 

 
2.   Komprehensif 

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya 

terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen 
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pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat 

menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.  

 
3.   Adil 

Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama 

dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial 

budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. 

Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara 

adil dan/atau tidak diskriminatif. 

 
4.   Transparan 

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah 

seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya 

harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang 

memerlukannya.  

 
5.   Akuntabel 

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik 

dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang 

telah ditetapkan.  

 
6.   Profesional 

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

kompetensi dan integritas yang tinggi. 
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Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi 

terkait dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Mutu luaran dipengaruhi oleh 

mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan 

secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan 

pendidikan adalah adanya intervensi kebijakan SNP. Proses pencapaian mutu satuan 

pendidikan melalui pemenuhan SNP tersebut meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana 

dalam suatu program secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan upaya 

penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.  

 
Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu juga 

dibantu oleh pihak eksternal lainnya, utamanya instansi pembina pendidikan seperti 

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota (Pemda), Kantor Departemen Agama 

(Kandepag), Disdik Provinsi, dan Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) 

juga instansi tingkat Pusat termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan asistensi kepada pembina 

satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan 

swasta pihak eskternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau 

bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.  

 
Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah hasil akreditasi yang merupakan 

hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang 

mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh 

masukan dari BAN-S/M (dalam hal ini BAP-S/M) yang dapat menjadi pertimbangan 

dalam pemenuhan SNP. Masukan dari pihak eksternal terakhir yang bermanfaat bagi 

satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam 

pemenuhan SNP berupa capaian hasil evaluasi belajar oleh pemerintah seperti ujian 

nasional dan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi lainnya yang dilakukan oleh 

pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Satuan pendidikan dengan intervensi 

dan masukan dari pihak-pihak eksternal tersebut merupakan ciri model penjaminan 
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mutu yang diamanatkan Sisdiknas sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, 

yang dalam Sisdiknas sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. 

 
Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan 

memberikan hanya yang terbaik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 91 disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan 

mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui SNP. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, 

dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan 

kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (18) dinyatakan bahwa 

penjaminan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasinya, kegiatan penjaminan mutu 

dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak 

eksternal.   

 
 
A.     Peran Unsur Eksternal dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 
 
Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi  

di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan 

dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung 

memengaruhi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 

 
Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu oleh pihak ekstenal adalah 

sebagai berikut. 

1. Penetapan SNP  
 

SNP dikembangkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 

4]. SNP dikembangkan oleh BSNP selanjutnya ditetapkan oleh Mendiknas dalam 

bentuk Permendiknas [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 76 

dan 77]. SNP yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan untuk dicapai 

atau dilampaui oleh setiap satuan pendidikan. 

2. Pemenuhan SNP  
 

Pemenuhan SNP dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LPMP, dan instansi pembina 

pendidikan tingkat Pusat [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 
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92]. Instansi atau lembaga tersebut membantu satuan pendidikan untuk 

memenuhi SNP melalui program-program pembinaan yang dilakukan sesuai 

kewenangannya. 

3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program 
  

Penilaian kelayakan satuan/program pendidikan dilakukan dengan cara 

mengecek derajat pemenuhan SNP yang telah dicapai oleh satuan/program 

pendidikan dengan mengacu pada kriteria SNP. Kegiatan penilaian ini dilakukan 

oleh BAN-S/M sebagai bentuk akuntabilitas publik [Undang-undang Nomor 20 

tahun 2003 Pasal 60; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 

dan 87; serta Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005, Pasal 1]. Hasil akreditasi 

dalam bentuk peringkat kelayakan dan rekomendasi tindak lanjut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam program pemenuhan SNP baik oleh 

satuan pendidikan maupun instansi-instansi pembina satuan yang 

bersangkutan. 

4. Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pendidikan 

Penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan sebagai acuan dalam penjaminan 

mutu diimplementasikan dalam bentuk:  

(a) Ujian Nasional (UN), Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) 

[Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 66 sampai 71]; 

(b) Uji Kompetensi Lulusan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, 

Pasal 89]; 

(c) Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota; serta Lembaga Evaluasi Mandiri yang 

dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian 

SNP [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 78]. 

Hasil-hasil ujian dan evaluasi kinerja oleh berbagai instansi menjadi masukan 

eksternal dalam penjaminan mutu satuan pendidikan maupun program 

penjaminan mutu secara keseluruhan. 

Hubungan empat unsur eksternal dalam penjaminan mutu satuan pendidikan 

seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut.    

 

 

 

                                                                                                                                                                                     hal. 11 
Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJAMINAN 
MUTU SATUAN 
PENDIDIKAN 

Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) 

 
Pemenuhan SNP 

 
Evaluasi Hasil Belajar 
oleh Pemerintah dan 

Evaluasi Kinerja 
Pendidikan 

Akreditasi 

            Gambar 3.1: Hubungan Antar Unsur dalam Penjaminan Mutu Eksternal 

 
B.    Penjaminan Mutu Pendidikan secara Internal 

Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. 

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas  [Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 49 ayat (1)]. 

2. Satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi [Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006]. 

3. Satuan pendidikan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) [Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007]. 

4. Satuan pendidikan melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah 

/madrasah [Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007]. 

5. Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja pendidikan sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 78]. 

6. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk 

memenuhi atau melampaui SNP [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, 

Pasal 91 ayat (2)]. 

Butir-butir tersebut merupakan rambu-rambu dan amanat bahwa pada setiap satuan 

pendidikan perlu dilakukan penjaminan mutu dengan memerhatikan masukan dari 
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unsur eksternal. Meskipun demikian keputusan untuk mempertimbangkan ada pada 

satuan pendidikan yang bersangkutan. Kedua peran penjaminan mutu baik eksternal 

maupun internal tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, memiliki keterkaitan satu 

sama lain termasuk keterkaitan antar unsur eksternal dimaksud.  

 
 
C.    Peran BAN-S/M dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 

 
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program 

dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal 

dengan mengacu pada SNP [Permendiknas Nomor 29 Tahun 2006, Pasal 1 ayat  (1)]. 

  
BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program 

dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah, dan Pemda 

[Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 91].  

 
Sistem penjaminan mutu satuan pendidikan dilakukan secara eksternal dan internal. 

Unsur eksternal meliputi:  

1. penetapan SNP;  

2. pemenuhan standar yang dilakukan oleh instansi terkait di luar satuan 

pendidikan;  

3. penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh 

BAN-S/M; dan  

4. pengecekan kompetensi lulusan dalam bentuk evaluasi kinerja pendidikan 

seperti: UN, UASBN, dan uji kompetensi lulusan.  

 
Secara internal satuan pendidikan menerapkan penjaminan mutu manajemen 

berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), visi dan misi, menyusun program kerja, dan  

melakukan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi diri secara menyeluruh. Upaya 

satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan sebagai 

penjaminan mutu yang bersifat internal.   

 
Peran BAN-S/M dalam penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran 

kegiatan akreditasi sebagai unsur eksternal yang hasilnya (baik berupa peringkat 

akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikan kepada setiap satuan 

pendidikan dan berbagai instansi penyelenggara dan pembina satuan pendidikan 

sebagai masukan dalam upaya perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan 

mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. 
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