
 

 

 

 
 
                                            
Pelatihan asesor akreditasi sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut sebagai 

“pelatihan asesor” adalah serangkaian kegiatan pelatihan bagi para calon asesor 

yang akan melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah dalam rangka akreditasi 

sekolah/madrasah, sehingga calon asesor memiliki pemahaman dan keterampilan 

dalam pelaksanaan visitasi sebagai bagian dari proses akreditasi sekolah/madrasah. 

Kegiatan pelatihan asesor ini dikoordinasi dan dilaksanakan oleh BAP-S/M.  

 
Dalam rangka mempersiapkan asesor di setiap propinsi, perlu diselenggarakan 

pelatihan terhadap asesor untuk jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, dan SLB, sehingga segala sesuatu yang akan disampaikan kepada asesor 

dapat diberikan dengan tepat dan utuh. Pelatihan di setiap provinsi dilaksanakan oleh 

BAP-S/M dengan materi dan pelatih (trainer) yang telah dipersiapkan oleh BAN-S/M. 

Bagian ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan asesor oleh BAP-S/M di 

setiap provinsi. 

 
 
A. Tujuan Pelatihan Asesor 
 
Melalui kegiatan pelatihan asesor TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan 

SLB diharapkan para peserta akan mampu: 

1. menjelaskan tentang kebijakan, mekanisme akreditasi, dan penggunaan 

perangkat akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB; 

2. melaksanakan praktik akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, 

dan SLB melalui kunjungan lapangan dan pengolahan hasil penilaian; serta 

3. membekali asesor tentang pelaksanaan visitasi sebagai bagian integral dari 

akreditasi sekolah/madrasah. 

 

B.  Hasil yang Diharapkan dari Pelatihan 

Secara umum, hasil yang diharapkan dari pelatihan asesor TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB adalah tersedianya asesor yang kompeten untuk 

masing-masing satuan dalam melaksanakan kegiatan visitasi sekolah/madrasah 

sesuai dengan kebijakan dan pedoman akreditasi yang ditetapkan BAN-S/M.  
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C. Prosedur Pelatihan 

1. Metode pelatihan 

Pelatihan asesor menggunakan metode presentasi, diskusi, dan praktik lapangan 

pelaksanaan visitasi ke sekolah/madrasah  yang menjadi sampel. Pada tahap 

awal, peserta pelatihan akan dibekali berbagai  materi pelatihan yang 

menyangkut kebijakan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan metoda 

ceramah dan diskusi. Untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman yang lebih 

baik, peserta pelatihan akan lebih banyak melakukan diskusi dan refleksi dari 

kegiatan praktik lapangan. Pada setiap akhir sesi materi pelatihan, peserta akan 

dinilai secara objektif untuk menetapkan pemberian sertifikat sebagai asesor. 

2. Materi Pelatihan 

Materi pelatihan asesor mencakup materi tentang kebijakan BAN-S/M, 

mekanisme akreditasi, dan perangkat akreditasi akreditasi sekolah/madrasah. 

Secara rinci, materi pokok pelatihan asesor terdiri atas: 

(a) Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

(c) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Isi; 

(d) Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah (BAN-S/M); 

(e) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 

(f) Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah; 

(g) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru; 

(h) Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeloaan; 

(i) Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian; 

(j) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana; 

(k) Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses; 

(l) Perangkat Akreditasi SMA/MA, SMK/MAK, SMP/MTs, dan SD/MI; 

(m) Kebijakan Nasional tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah; 

(n) Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah; 

(o) Pedoman Pelaksanaan Visitasi; 

(p) Petunjuk Praktik Lapangan; 

(q) Pedoman Penyusunan Laporan Akreditasi Sekolah/Madrasah. 

 

hal. 130  
                                                                                                           Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 



3. Nara Sumber 

Nara sumber pelatihan asesor akreditasi sekolah/madrasah ini adalah anggota 

BAN-S/M, tim teknis BAN-S/M, dan anggota BAP-S/M, serta para asesor yang 

telah lulus dalam mengikuti pelatihan untuk pelatih asesor di tingkat nasional. 

 

D. Pelaksanaan Pelatihan 

 
1.  Tempat Pelatihan   

Tempat pelaksanaan pelatihan asesor akreditasi sekolah/madrasah ditentukan 

oleh BAN-S/M  untuk tingkat nasional dan BAP-S/M untuk tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Tempat pelatihan harus 

memenuhi syarat minimal untuk terselenggaranya pelatihan dengan aman,  

nyaman, dan lancar dengan tetap memperhatikan efisiensi pembiayaan. 

 

2.  Jadwal Pelatihan 

Pelatihan asesor ini dilaksanakan selama 40 jam efektif dengan pengaturan waktu 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mencakup materi sebagai berikut. 

(a) Penjelasan umum tentang kebijakan umum sistem akreditasi sekolah/ 

madrasah, mekanisme akreditasi sekolah/madrasah, pengembangan 

perangkat akreditasi dan cara penggunannnya, teknik penskoran dan 

pemeringkatan hasil akreditasi, panduan pelaksanaan visitasi, serta 

pembahasan pelaksanaan praktik visitasi dan laporan hasil visitasi. 

(b) Praktik penggunaan perangkat akreditasi, pelaksanaan visitasi ke sekolah/ 

madrasah sampel, dan pelaporan hasil akreditasi. 

(c) Penilaian peserta pelatihan untuk penetapan sertifikasi asesor, dilakukan 

pada setap akhir sesi materi. 

 

3. Peserta Pelatihan  

Peserta pelatihan asesor akreditasi sekolah/madrasah adalah calon asesor yang 

memenuhi syarat yang ditetapkan dalam buku pedoman dan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh BAN-S/M. 
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4. Tata Tertib Pelatihan 

Agar kegiatan pelatihan asesor dapat berjalan dengan lancar dan mencapai 

tujuannya, diminta kepada setiap peserta agar mematuhi tata tertib yang 

berlaku. Setiap peserta diharapkan: 

(a) melaporkan kehadirannya kepada panitia dengan menyerahkan surat tugas 

dari atasan/unit kerja terkait; 

(b) mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dan hadir 10 menit sebelum acara 

dimulai; 

(c) mengisi daftar hadir di setiap sesi pelatihan; 

(d) tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan selama pelatihan berlangsung, 

kecuali mendapatkan ijin dari panitia; 

(e) selama mengikuti pelatihan, semua peserta diminta berpakaian rapi dan 

sopan, termasuk di tempat makan dan minum; 

(f) khusus pada acara pembukaan dan penutupan para peserta diminta 

mengenakan pakaian batik; 

(g) tidak diperkenankan menggunakan telepon pada saat kegiatan berlangsung, 

karena akan mengganggu banyak orang; 

(h) pemakaian telepon serta pelayanan lain yang tidak disediakan oleh panitia, 

menjadi tanggung jawab masing-masing peserta; 

(i) sebelum kegiatan berakhir, agar menyelesaikan urusan administrasi 

penyelenggaraan pelatihan dengan panitia penyelenggara; dan 

(j) kehadiran peserta kurang dari 90% tidak berhak mendapatkan sertifikat 

sebagai pelatih asesor. 

 

5. Struktur Program 

Struktur program atau materi pelatihan asesor akreditasi sekolah/madrasah 

ditetapkan seperti nampak pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1: Materi dan Alokasi Waktu Pelatihan Asesor 

No. M a t e r i Waktu (jam) 

1 
Kebijakan Umum Sistem Akreditasi 
Sekolah/Madrasah 

3 

2 
Mekanisme dan Prosedur Sistem Akreditasi 
Sekolah/Madrasah 

3 

3 
Instrumen Akreditasi, Juknis Pengisan 
Instrumen, serta Instrumen Pengumpulan 
Data dan Informasi Pendukung Akreditasi  

10 
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No. M a t e r i Waktu (jam) 

4 
Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil 
Akreditasi 

4 

5 
Panduan Pelaksanaan Visitasi Sistem 
Akreditasi Sekolah/Madrasah 

5 

6 Praktek Visitasi ke Sekolah/Madrasah 8 

7 Penyusunan Laporan Hasil Visitasi 6 

 Jumlah 40 

 

6. Deskripsi Materi 

(a) Kebijakan BAN-S/M 

Materi ini memberikan informasi kebijakan BAN-S/M tentang sistem akreditasi 

sekolah/madrasah. Peserta akan memperoleh gambaran secara jelas tentang 

tujuan, fungsi, dan sistem akreditasi sekolah/madrasah mulai dari tingkat 

nasional, daerah, sampai pada tingkat asesor. 

(b) Mekanisme akreditasi sekolah/madrasah 

Materi ini memberikan informasi tentang mekanisme pelaksanaan akreditai mulai 

dari penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah sampai pada 

penyusunan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut (dapat dilihat 

pada bab mekanisme akreditasi sekolah/madrasah).   

(c) Instrumen Akreditasi, Juknis Pengisian Instrumen, serta Instrumen 

Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi 

Materi ini berisi tentang gambaran dan rincian komponen, aspek, dan butir-butir 

pertanyaan pada instrumen akreditasi yang harus diisi oleh sekolah/madrasah. 

Termasuk pada materi ini adalah pengisian data-data yang diperlukan untuk 

kepentingan akreditai sekolah/madrasah serta dokumen yang harus dilengkapi 

dan disertakan oleh sekolah/madrasah pada waktu pengembalian perangkat 

akreditasi ke BAP-S/M. 

(d) Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akrediasi 

Materi ini berisi petunjuk teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi 

yang dapat dilakukan secara manual oleh sekolah/madrasah. 
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(e) Teknik pelaksanaan visitasi  

Teknik pelaksanaan visitasi ke sekolah/madrasah menggambarkan langkah-

langkah yang harus diikuti oleh asesor dalam melaksanakan kunjungan ke 

sekolah/madrasah. Di samping itu asesor juga mendapat informasi tentang 

norma dan aturan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam 

akreditasi baik sekolah/mdrasah, baik asesor maupun BAP-S/M serta kiat visitasi 

berisi materi tentang teknik dan tata cara yang harus dimiliki asesor agar visitasi 

berjalan dengan baik, efesien, dan efektif sehingga penilaian yang dilakukan oleh 

asesor akurat, objektif, dan transparan. 

(f) Praktik pelaksanaan visitasi 

Materi ini berisi tentang kunjungan ke sekolah/madrasah yang dilakukan oleh 

asesor dalam rangka pelaksanaan visitasi. 

(g) Penyusunan laporan hasil visitasi 

Materi ini berisi tentang informasi teknik, tata cara, dan penyusunan laporan hasil 

visitasi, yang disertai dengan  pembahasan pelaksanaan dan hasil visitasi. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan dan rekomendasi 

tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah. 

 

E. Evaluasi Peserta Pelatihan 

1. Aspek yang dievaluasi 

Selama proses pelaksanaan pelatihan akan diadakan evaluasi terhadap peserta 

pelatihan, yang meliputi meteri penilaian sebagai berikut. 

(a) Penguasaan tentang kebijakan akreditasi sekolah/madrasah (bobot = 8%); 

(b) Prosedur dan mekanisme akreditasi (bobot = 8%); 

(c) Instrumen dan juknis akreditasi sekolah/madrasah (bobot = 8%); 

(d) Teknik penskoran dan pemeringkatan akreditasi (bobot = 8%); 

(e) Pedoman visitasi, persiapan praktik, dan panduan penyusunan laporan visitasi 

(bobot = 8%); 

(f) Keterampilan melaksanakan visitasi (bobot = 20%); 

(g) Keterampilan menyusun laporan pelaksanaan visitasi (bobot = 20%); dan 

(h) Disiplin dan keterlibatan dalam pembelajaran (bobot = 20%). 
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2. Standar Evaluasi 

Setiap peserta pelatihan asesor akreditasi sekolah/madrasah harus mencapai 

skor minimal 80 dalam skala 0−100 untuk memperoleh sertifikat asesor. Peserta 

pelatihan asesor yang tidak mencapai skor minimal, tidak berhak mendapat 

sertifikat asesor. Peserta pelatihan yang telah memperoleh sertifikat asesor 

dapat: 

(a) melakukan kegiatan visitasi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh BAP-

S/M; dan  

(b) menjadi calon pelatih dalam pelatihan asesor untuk mengikuti TOT tingkat 

nasional. 

 

3. Sertifikasi Asesor 

Sertifikat asesor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh BAN-S/M, BAP-

S/M menyangkut legalitas pemegangnya untuk melakukan visitasi dalam rangka 

akreditasi sekolah/madrasah. Sertifikat asesor bersifat nasional sehingga dapat 

digunakan untuk melakukan visitasi sekolah/madrasah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia sesuai dengan tugas yang diberikan oleh BAN-S/M. Sertifikat 

asesor berlaku efektif sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam sertifikat 

tersebut.  

 
Blangko sertifikat asesor dikeluarkan oleh BAN-S/M dan diterbitkan oleh BAP-S/M 

serta ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M atas nama Ketua BAN-S/M. Prosedur 

permintaan blangko sertifikat asesor adalah dengan mengajukan surat 

permohonan ke Ketua BAN-S/M yang dilengkapi foto copy Surat Keputusan Rapat 

Pleno Penetapan Hasil Akreditasi dan Peringkat Akreditasi BAP-S/M. Pada saat 

pengambilan blangko sertifikat asesor di BAN-S/M, mengisi dan menyerahkan 

berita acara serah terima blangko sertifikat asesor. 
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Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/ 

Madrasah ini, akan ditetapkan dalam bentuk surat edaran (SE) atau surat keputusan 

(SK) BAN-S/M. 
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