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Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, desk evaluation) Program Studi Tahap 'l'1, Rapat Pleno Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal '12 Juli 20'14 memutuskan bahwa Program Studi sepeff

pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses

Asesmen Lapangan (AL, visit).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasilAK dan AL tahun 2013, mulaitahun

2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, desk evaluation) akan

dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, vrslt). Asesor menyusun Format I Rekomendasi Pembinaan Program

Studi setelah menyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan

keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

(1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi

ketentuan berikut:
'1.'1" Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi perlama bagi program studi;

1.2. Usulan akreclitasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK

member!kan oeringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
'1.3. Usulan akreditasi rnerupakan usulan akreclitasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK

memberikan nilai akredttasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan

peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT

terhadap hasil akreditasi tahun 2013.

(2) t-.isulan akreditasi program sturli yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan sepefti pada

butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.

(3) Berdasarkan hasil validasi AK dan perlimbangan larnnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi

bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi

(4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL

seperlr pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3)

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.
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